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णनवेदन 
 

मराठी भाषेला आहण साहहत्याला आधुहनक ज्ञानहवज्ञानाच्या व आधुहनक सासं्कृहिक मूलयाचं्या 
आहवष्ट्कारािे सामर्थयग प्राप्ि व्हाव,े आधुहनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, िंत्र आहण अहभयाहंत्रकी त्यािप्रमाणे 
भारिीय प्रािीन संस्कृिी, इहिहास, कला इत्यादी हवषयािं मराठी भाषेला हवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान 
करण्यािे सामर्थयग प्राप्ि व्हाववे हवहवध हवद्या व कलाहवषयक ्त्कृट ग रंंथथािंी हनमितमिी कन न मराठी भाषेला 
जार्हिक ्च्च स्थान हमळवनू द्याव े या ्दे्दशाने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृहि मंडळाने बहुहवध 
वाङ मयीन कायगक्रम आखला असून िो व्यवस्स्थिपणे कायगवाहीि आणण्याकहरिा हववकोकोश सहमिी, 
इहिहास सहमिी, भाषािंर सहमिी, मराठी वाङ मयकोश सहमिी, लहलिकला सहमिी आदी सहमत्या 
स्थापन केलया आहेि. 

 
२. लहलिकला सहमिीच्या कायगक्रमाि मंडळाच्या बहुहवध वाङ मयीन कायगक्रमास अहधक 

संस्कृहिप्रवण करण्यासाठी लहलिकलाहवषयक नाट्य, नृत्य वाद य, हित्र, मूिी व र्ायन या हवषयािें 
संशोधन, हववरण व इहिहास यािंा अंिभाव आहे. या कायगक्रमाि कला व कलासबंद्ध हवषयावर मलूभिू 
संशोधन कन न हलहहलेले रंंथथ, संर्ीि व संर्ीिशास्त्र, नाटक व नाट्यशास्त्र, नृत्य व हशलप इत्यादींवरील 
प्रमाणभिू जुन्या रंंथथािंी भाषांिरे, हवहवध कलािंा इहिहास कलाकारािंी िहरते्र इत्यादी वाङ मयाच्या 
प्रकाशनाबरोबरि संस्कृि व मराठीिर अन्य भारिीय भाषािील िसेि पहिमी व अन्य परदेशी भाषािंील 
लहलिकला हवषयक अहभजाि वाङ मय मराठीि भाषािंहरि कन न प्रकाहशि करण्यािा कायगक्रम अिंभूगि 
आहे. या कलािंा वाङ मयाच्या द्वारे मराठी वािकास संके्षपाने व हवस्िाराने पहरिय कन न देणे हा मंडळािा 
महत्वािा ्दे्दश आहे. 

 
३. या योजनेखाली मंडळाने श्री. के. नारायण काळे यानंी अनुवाहदि केलेले स्िाहनस्लाव स्कीिे 

‘अहभनय साधना,’ श्री. श्री. ह. देशपाडें यानंी अनुवाहदि केलेले कोपलँडिे ‘संर्ीि व कलपकिा’, डॉ. श्री. 
ना. रािंजनकर यानंी हलहहलेले ‘पं. हवष्ट्णु नारायण भािखंडे”, प्रा. र. पं. कंर्ले अनुवाहदि ‘रस−भाव 
हविार’, व ‘दशरुपक हवधान’ (भरि नाट्यशास्त्र-रसहसधान्िहवषयक अध्याय ६ व ७ आहण 
नाट्यशास्त्रहवषयक अध्याय १८ व १९ िी भाषािंरे), श्री. श्री. ह. देशपाडें अनुवाहदि ‘महाराष्ट्रािे 
संर्ीिािील कायग’, श्री. बा. र्ं. आिरेकर हलहखि ‘भारिीय संर्ीि व संर्ीिशास्त्र’, प्रा. र्. ह. िारळेकर 
अनुवाहदि शाङ गर्देवािे ‘संर्ीिरत्नाकर’, डॉ. श.ं अ. टेंकश ेहलहखि ‘रार्वर्ीकरण’ आहण म. म. डॉ. वा. 
हब. हमराशी यािें ‘काहलदास’ (िृिीयावृत्ती) ही पुस्िके प्रकाहशि केली आहेि. भरिमुनींिे ‘नाट्यशास्त्र’ 
(संर्ीिहवषयक अध्याय १८), नंदीकेवकोरािे ‘अहभनयदपगण’, भामहािे ‘काव्यालंकार’, आनंदवधगनािे 
‘ध्वन्यालोक’, दण्डीिे ‘काव्यादशग’, कवी हालािी ‘र्ाथासप्िशिी’ कहव हबहारीिी ‘सिसई’, जयदेव 
कवीिे ‘र्ीि-र्ोहवन्दम्’, स्िाहनस्लाव स्कीिे “Building a Character”, स्रॅहवन्स्कीिे ‘Poetics of Music’ 
भरि के. अय्यर यािें ‘Kathakali’ डॉ. बी. सी. देव यािंा ‘Encyclopedia of Indian Musical 
Instruments’ इत्यादी रंंथथािंी भाषािंरे मंडळाच्या विीने क्रमाने प्रकाहशि व्हावयािी आहेि. याहशवाय, 
श्री. पावगिीकुमार संपाहदि ‘िंजावरिे नृत्यसाधना’, डॉ. भा. कृ. आपटे संपाहदि ‘Maratha Wall 
Paintings’, डॉ. सौ. शामला बनारसे हलहखि ‘सारं्ीहिक मानसशास्त्रािी मूलित्त्वे’ डॉ. श्री. त्र्यबंक र्ोखले 
यािें “हहदुस्थानी संर्ीिािील लय आहण िाल हविार’ इत्यादी रंंथथही लवकरि मंडळाच्या विीने प्रकाहशि 
होणार आहेि. 
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४. मंडळाने स्विः प्रकाहशि केलेलया व करावयाच्या लहलिकलाहवषयक रंंथथाखेंरीज अन्य िज्ञ 
लेखक व कलाकार व कलासंस्था यानंा कलाहवषयक सशंोधनासाठी व प्रकाशनासाठी अनुदानेही मंडळाने 
हदली आहेि. श्री. ह. हव. दािे यािंी ‘र्ायनी कळा’, श्री. हनहखल घोष यािें ‘रार्िालािी मूलित्त्व’े व 
‘अहभनव स्वरलेखन पद्धिी’ (इंरंथजीि व मराठीि), प्रा. अशोक दा. रानडे यािें ‘संर्ीिािे सौंदयगशास्त्र’. प.ं 
बाळकृष्ट्ण कहपलेवकोरी यािें ‘श्रुहिस्वरदशगन’ व ‘स्वरप्रकाश’, डॉ. ना. र्. जोशी यािें मराठी छंदोरिनेिा 
हवकास’, श्री. बा. र. देवधर यानंी हलहहलेले ‘कै. हवष्ट्णु हदर्ंबर पलुस्कर यािें िहरत्र’ व ‘थोर संर्ीिकार’ 
इत्यादी रंंथथाचं्या प्रकाशनाकहरिा मंडळाने सुयोग्य अनुदाने हदली आहेि. र्ाधंवग महाहवद्यालयाच्या ‘संर्ीि 
कलाहवहार’ या माहसकालाही रे्ली अनेक वष ेमंडळािे अनुदान हदले जाि आहे. 

 
५. संर्ीि हवषयािील संशोधनाच्या संदभाि, रुपारेल महाहवद यालय मंुबई येथील भौहिकी 

हवभार्ामध्ये मंडळाच्या अनुदानाने संर्ीि ध्वनी-हवज्ञानािे मौहलक संशोधन झाले आहे. त्यामधून 
व्यावहाहरक ्पयोर्ाच्या दृट गीने लक्षणीय अशी माहहिी वा वाद य हमळू न शकलयामुळे िे कायग आिा स्थहर्ि 
केले आहे. िानसेन म्युहझक ॲकॅडेमी, मंुबई या संस्थेला स्वयंिहलि ‘सूरमंडल’ ियार करण्यासाठी 
मंडळाने अनुदान हदले आहे. श्री. बा. दा. मोहहिे, सारं्ली यानंा ४८ श्रिुींवर आधारलेलया सप्िकािी 
बाजािी पेटी ियार करण्यासाठीही अनुदान हदले आहे. डॉ. ह. हव. मोडक, वास्िव हवभार्, वाहडया 
महाहवद्यालय, पुणे यानंा दहक्षण भारिािील देवळािंील स्िंभामंधून हनघणाऱ्या संर्ीि सुराचं्या 
संशोधनाकहरिाही अनुदान हदले असून त्यािंी ध्वहनमुहद्रिे ियार झाली आहेि. दण्डिारारहीि िंबोरा 
करण्यािा प्रयत्न कै. डॉ. श्री. व. हनबोरकर, अमराविी यानंी काही वष े केला. त्याकहरिाही मंडळाने 
अनुदान हदले होिे. एकंदरीि संशोधनाच्या प्रयत्नािूंन प्रायोहर्क ्पयुक्ििेच्या दृट गीने लक्षणीय यश प्राप्ि 
झालेले नाही हे येथे नमूद केले पाहहजे. परंिु संशोधनािे प्रयत्न सिि िालले पाहहजेि म्हणून मंडळ सिि 
प्रयत्नशील आहे. हर्हिर्थ् या इंस्ग्लश संशोधक कलावते्त्याने अहजठा हित्रािंा संरंथह काही वषापूवी प्रहसद्ध 
केला. अहजठा येथील हित्रकला ही भारिािील प्रािीन हित्रकलेिा एक वैभवशाली भार् आहे. या 
हित्रसरंंथहािे पुनमुगद्रण कन न िे प्रकाहशि करण्यािी कायगवाही मंडळाििे िालू आहे. 

 
६. हवसाव्या शिकाच्या प्रारंभी रंर्भमूीच्या िाहंत्रक प्रर्िीिा व पहरविगनािा हविार युरोपाि सुन  

झाला होिा. युरोपीय रंर्भमूीने पारंपाहरक हििारलेलया पडद्यािून वास्िववादी व प्रिीकात्मक दृश्याि 
प्रवशे केला होिा. जीवनाच्या आहण साहहत्याच्या र्रजानंा साथ देईल अशी रंर्भमूी हनमाण करण्यािी 
आवश्यकिा िेथील साहहस्त्यकानंी जोरदारपणे प्रहिपादन केली होिी. रंर्भमूीच्या के्षत्राि हनमितमिी व 
रंर्िंत्र, रंर्भमूीच्या नेपर्थय, प्रकाशन-योजना, ध्वहनसयंोजन इत्यादी अंर्ािें नाट्यहवष्ट्काराच्या एकसघं 
आहण एकजीव आहवष्ट्कारािे संयोजन करण्यािे प्रयत्न सुरु झाले होिे. रंर्भमूीिी कला व नवप्रमेय यािें 
संधान जुळवनू नव्या पद्धिीने नाट्यप्रयोर् करण्यास सुरुवाि झाली होिी व त्यािप्रमाणे अहभनयािे आहण 
नाट्यहनमितमिीिे एक नव ेशास्त्र हनमाण करण्यािा प्रयत्न सुरु झाला होिा. 

 
७. नव्या रंर्भमूीिी प्राणप्रहिष्ठा करणारे एहमल झोला, टेरेन्स, रेंथ, इब्सेन, स्स्रडबर्ग, र्ाडगन के्रर्, 

हसमोन्सन, अडॉलि न एहपया, हे रंर्भमूीिी कला या नवप्रमेयािें प्रमुख पुरस्किे होिे. हे नवीन रंर्िंत्रािें 
हशलपकार होिे. यानंी प्रस्िुि केलेलया हविारािून आजिी पािात्य रंर्कला हवकास पावली आहे. 

 
८. रहशयन रंर्भमूीने नाट्य-हनमितमिीच्या के्षत्राि केलेले प्रयोर् रंर्भमूीच्या इहिहासाि महत्त्वािे 

ठरले आहे. स्िाहनस्लाव स्कीने प्रवमितिि केलेली अहभनयािी नवीन दशगनपद्धिी अमेहरकन व इसं्ग्लश 
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नाट्यके्षत्राि अद्यापही बरीि प्रिाराि आहे. स्िाहनस्लाव स्कीने नवनाट्याला पोषक होईल अशा 
हवकासासाठी स्विःिी मानस िाहंत्रक अहभनयपद्धिी हनमाण कन न नटानंा हििे हशक्षण देण्यास सुरुवाि 
केली. स्िाहनस्लाव स्कीिे ‘An Actor Prepares’ व “Building a Character” या दोन ्त्कृट ग रंंथथािंी 
हनमितमिी कन न जर्ाच्या एिहद्वषयक वाङ मयाि िार मोलािी भर घािली आहे. भस्क्िभावाने एखाद्या 
कलेिा नुसिा जयघोष करीि राहणे आहण त्या कलेच्या पे्रमाला ज्ञानािी, हविारािी आहण पहरश्रमािी जोड 
देवनू हिच्या प्रर्िीसाठी धडपडणे यािंील ििावि वरील दोन रंंथथािूंन त्याने हनदशगनास आणून हदली 
आहे. 

 
९. स्िाहनस्लाव स्कीच्या ‘An Actor Prepares’ या रंंथथािा श्री. के. नारायण काळे यानंी केलेला 

मराठी अनुवाद मंडळाने “अहभनय साधना” या नावाने १९७१ साली प्रकाहशि केला. आिा याि रंंथथािा 
पूरक भार् असलेलया “Building a Character” या रंंथथािा श्री. के. नारायण काळे यानंीि केलेला मराठी 
अनुवाद “भहूमका हशलप” या नावाने मराठी वािकानंा, हवशषेिः नवनाट्यािे अभ्यासक, कलाकार, 
रंर्भषूाकार, वषेभषूाकार या सवाना सादर करिानंा मंडळास आनंद होि आहे. 

 
१०. स्िाहनस्लाव स्कीने प्रवमितिि केलेलया रहशयन रंर्भमूीहवषयक प्रायोहर्क संकलपनािंी व त्याने 

हलहहलेलया “My Life in Art” या आत्मिहरत्रासबंंधी मराठी रंर्भमूीच्या अभ्यासकानंा, कलाकारानंा व 
रंर्भमूीहवषयी आस्था असलेलया सवगसाधारण मराठी वािकानंा माहहिी व्हावी या हेिूने स्िाहनस्लावस्की 
“िहरत्र, कायग आहण पद्धिी” हा श्री. बापूराव नाईक हलहखि रंंथथही मंडळाच्या विीने लवकरि प्रकाहशि 
व्हावयािा आहे. 

 
 

 
वाई, 
हदनाकं २४ सप्टेंबर १९७६ 

लक्ष्मििास्त्रीजोिी, 
अध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य 
साहहत्य-संस्कृहि मंडळ 
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१आणंिकअणभनयाच्याद्वाराभूणमकाणनर्ममती 
 
पाठाच्या आरंभाला मी आमिी पाठशाळा आहण नाटकर्हृ यािें हदग्दशगक िात्साव यानंा म्हणालो 

की, भहूमकेच्या हनमितमिीकरिा आवश्यक असलेली मलूित्व े स्विःमध्ये मुरवनू घे्न हिला कसे वळण 
लावावयािे याच्या प्रहक्रयेिी माझ्या मनाला साधारण कलपना आलीव परंिु अजूनही भहूमकेिी शरीररिना 
कशी करावी हे मला नीटसे स्पट ग झालेले नाही. आपलयाला भहूमकेच्या संकस्लपि प्रहिमेशी सुसंवादी अशी 
प्रहिकृिी प्रत्यक्षाि साकार करिा आली नाही िर हिच्या आंिहरक ििैन्यािी इिरानंा प्रिीिी देिा येणे कसे 
शक्य होईल? आहण िशी हनमितमिी आपण आपलया शरीरािा, आवाजािा, भाषण पद्धिीिा, िालण्यािा, 
हालिालीिा यथोहिि वापर केलयाहशवाय आपलयाला कशी मूिग करिा येणे शक्य आहे? 

 
“बरोबर आहे.” िात्सावनी मान्य केले. “बाह्य आकाराहशवाय िुमच्या भहूमकेिे आिंहरक न प हकवा 

त्या प्रहिमेिे ििैन्य, ही दोन्हीही पे्रक्षकापंयंि पोंिणे अशक्य आहे. या बाह्य भहूमका हनमितमिीने िुमच्या 
आंिहरक भहूमकेिी आकृिी पे्रक्षकाकडे प्रके्षहपि होिेव व हििे स्वन प स्पट ग आहण हवशद होिे.” 

 
“एकदम कबूल” पॉल आहण मी ्द्र्ारलो. 
 
“पण हे बाह्य आहंर्क भहूमकाप्रकटन आम्ही साध्य कसे करावयािे?” मी हविारले. 
 
“प्रहिभासंपन्न नटाच्या बाबिीि बहुशः हे भहूमकेिे आहंर्क प्रकटीकरण, हनमाण करावयाच्या 

भहूमकेिी ्हिि आंिहरक मूलये हसद्ध झाली की आपोआप, स्वयंपे्ररणेने, अहवभूगि होि असिे”. िात्सावनी 
खुलासा केला. ‘माय् लाइफ इन् आर्ट’ मध्ये या प्रकारिी अनेक ्दाहरणे आढळिील. इब्सन च्या ‘ॲन 
एननमी ऑफ दी पीपल्’ नाटकािील डॉक्टर स्टॉक मनच्या भहूमकेिे ्दाहरण त्यािंील एक आहे. एकदा 
त्या भहूमकेच्या आिंहरक ििैन्यािा आकार हसद्ध होिाि हिच्या सुसंर्ि अशा मलूद्रव्यािूंन त्या भहूमकेिी 
सूते्र, कशी कोण जाणे, आपोआपि हवणली रे्ली आहण स्टॉक मनिी ्त्कंठ ्त्कटिा, त्यािी झटके देि 
िालण्यािी लकब, मान पढेु झुकवनू हािािी दोन बोटे खुपसलयासारखी पुढे खोिण्यािी सवय, यासंारखी 
कृहिशील माणसािी सारी आंहर्क वैहशष्ट्टे्य सहजासहजी अस्स्ित्वाि आली.” 

 
“पण असे योर्ायोर्ाने लाभणारे आकस्स्मक सौभाग्य न लाभले िर? िर काय करावयािे?” मी 

िात्सावना हविारले. 
 
“अशा वळेी िुम्ही काय करिा? ऑस्त्रोवस्कीच्या ‘दी फॉरेस्र्’ या नाटकािं पीटर आहण अक्ष्कुशा 

पळून जाि असिाना, आपणाला कोणी ओळखू नये म्हणून कसे वार्ाव ेयासंबधंी पीटरने हिला जो सल्ला 
हदला आहे िो िुम्हाला आठविो का? िो हिला सारं्िो. ‘आपलया एका डोळ्यािी पापणी खाली पाड. िसे 
केलेस की माणूस हिरळा हदसू लार्िो.’ 

 
“बाह्य दृट गीने असे न पािंर करणे मुळीि कठीण नाही. माझ्या स्विःच्या अनुभवाि एकदा असे 

घडले होिे. माझ्या पहरियािा एक र्ृहस्थ होिा. मी त्याला िारं्ला ओळखीि होिो. त्यािा आवाज रंुद 
आहण र्ंभीर होिाव आहण िो आपले केस लाबं वाढवीि असे. त्याने िार मोठी दाढी ठेवली होिीव आहण 
हमशाही भरदार वाढहवलया होत्या. एकदा काय झाले कोणास ठाऊक, त्याने आपले केस कापून आखूड 
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केलेव आहण दाढीही छाटून टाकली. आिा त्यािा िेहरा अर्दी लहान वाटू लार्ला. हनुवटी जवळ जवळ 
नसलयासारखी हदसू लार्ली. आहण कान बाहेर ओढलयासारखे ििाडे भासू लार्ले. मी एकदा एका 
स्नेह्याच्या घरी मेजवानीच्या हनहमत्ताने रे्लो असिा ंया त्याच्या नव्या स्वन पाि हिथे िो मला भेटला. आम्ही 
दोघे एकमेकासंमोर मेजाच्या हवरुद्ध बाजूला बसून एकमेकाशंी बोलि असिानाव मी स्विःला सारखा 
हविारीि होिो की, हा माणसू कोणासारखा हदसिो? मला संशयसुद्धा आला नाही की, हा हविार मी करीि 
असिाना त्याच्या पूवीच्या स्वन पािी मला सारखी आठवण येि होिी. आपला र्ंभीर आवाज 
लपहवण्यासाठी िो मुद्दाम िढ्या आहण मोठ्या आवाजािं बोलि होिा. अधे जेवण होईिो हे असे िालले 
होिे. आहण एखाद्या अनोळखी परक्या माणसाशी बोलाव ेिसा मी त्याच्याशी बोलि होिो. 

 
“असाि दुसरा एक हकस्सा आहे. माझ्या ओळखीिी एक अहिशय सुरेख बाई आहे. हिच्या िोंडाला 

एकदा एक मधमाशी िावली. हििा ओठ सुजून आला. सारा िेहेरा हवदू्रप झाला. अर्दी न ओळखू 
येण्याइिका. हििे एकंदर बाह्य दशगनि बदलले असे नाही, िर हििे बोलणे शब्दोच्चार यावंरही त्यािा 
पहरणाम झाला. हििी माझी योर्ायोर्ाने र्ाठ पडली. मी हिच्याशी बराि वळे बोलि होिोव पण आपण 
आपलया दृढ पहरियाच्या महैत्रणीशी बोलि आहो, हे ध्यानांि यायला मला हकिीिरी वळे लार्ला” 

 
िात्साव आपले हे खाजर्ी अनुभव सारं्ि असिाना त्यांनी जवळजवळ नकळिि आपली दृट गी 

हिरळी केली. जणू काहंी त्याचं्या एका डोळ्यािं एखादी लहानशी पुळी झाली असावी. हे करीि असिाना 
त्यानी आपला दुसरा डोळा सिाड ्घडला आहण वरिी भवुई िाणनु ्ंिावली. आम्ही त्याचं्या अर्दी 
जवळ ्भे होिोव आहण िरी देखील त्यानंी हे केव्हा केले, हे आम्हाला कळलेसुद्धा नाही. आहण िरीही या 
लहानशा बदलाने भलिाि हवहित्र पहरणाम घडून आला. अथाि अजूनही िे आम्हाला िात्सावि वाटि 
असले िरीही िे वरे्ळे असलयासारखे भासू लार्ले. त्याचं्यावर हववकोास ठेवण्यािी आम्हाला शकंा वाटू 
लार्ली. त्याचं्या वास्िव जीवनाशी क्वहििि सबंंध असणारे लबाडी, लिंरे्हर्री, र्ावंढळपणा, यासारखे 
रु्ण आम्हाला आिा त्याचं्या हठकाणी हदसूं लार्ले. आपलया डोळ्यािा अशा रीिीने वापर करण्यािे त्यानंी 
थाबंहवले िेव्हाि आम्हाला आमिे नेहमीिे, आमच्याशी र्ंमिीने वार्णारे, िात्साव पुन्हा ओळखू येऊ 
लार्ले. पण पनु्हा एकदा मध्येि त्यानंी आपला डोळा हिरळा केलाव आहण िी लुचे्चहर्रीिी छटा त्याचं्या 
िेहेऱ्याि पनु्हा हदसूं लार्लीव व त्यांिे समरंथ व्यस्क्ित्व हिन न बदलून रे्ले. 

 
“माझा डोळा हिरळा झालेला असला हकवा सरळ ्घडा असला, माझी भवुई वर ्िलेली असली 

हकवा जशी असावी िशी नीट असली, िरी त्यामुळे माझ्या मीपणाि काहंीि िरक न होिा पहहला मीि 
राहिोव आहण मी म्हणनूि बोलि असिोव हे िुमच्या ध्यानािं आले का? माझा डोळा सारखा लव ू
लार्लयामुळे त्याला हिरळेपणा आला असिा िरीही माझ्याि काहंी बदल घडून आला नसिाव आहण माझे 
व्यस्क्ित्व नैसमितर्क आहण नेहमीसारखे राहहले असिे. जरासा डोळा लव ूलार्ला म्हणून मी अन्िरंर्ाने का ं
बदलाव?े मी डोळे ्घडे ठेवले हकवा हमटून घेिले, हभवया िढहवलया हकवा खाली ठेवलया, िरी स्विः मी 
आहे िोि असिो.” 

 
“हकवा असे समजू या की, मला माझ्या त्या सुन्दर महैत्रणीप्रमाणे मधमाशी िावली आहेव त्यामुळे 

माझा िेहेरा हवदू्रप झाला आहे.” 
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बोलिा बोलिा िात्सावनी आपले िोंड अशा काहंी रीिीने ्जव्या बाजूला खेिनू घेिले की, 
त्यामुळे त्याचं्या बोलण्यािंही हवलक्षण िरक पडलाव आहण खरोखरीि िोंडाला मधमाशी िावलेलया 
माणसाच्या िोंडासारखे िे वाटू लार्ले. 

 
“या माझ्या िेहऱ्यािि नव्हे िर माझ्या बोलण्यािही ्त्पन्न झालेलया या बाह्य हवकृिीिा माझ्या 

व्यस्क्ित्वावर आहण नैसमितर्क प्रहिहक्रयांवर काहंी पहरणाम होिो का? त्यामुळे माझे मीपण नाहीसे होिे का? 
मधमाशीिा दंश अथवा िेहऱ्यािी कृहत्रम हवकृहि, या दोहोंिाही माणसू या नात्याच्या माझ्या आंिहरक 
सत्वावर वस्िुिः काहंीि पहरणाम होिा कामा नये.” िे आपलया पूणगपणे बदललेलया ्च्चार पद्धिीने बोलि 
होिे. “िसेि लंर्डेपणािे, (या हठकाणी िात्सावनी लंर्डण्यास सुरवाि केलीव) अथवा हािानंा पक्षघाि 
हो्न िे लुळे पडलयािे, (बोलिा बोलिा त्यानंी आपलया दोन्ही हािावंरील आपला िाबा रे्लयािे 
दाखहवलेव) अथवा पाठीला पोक आलयािे, (त्यािंा पृष्ठवशं क्षणाधाि िसा बनलाव) हकवा आपले पाय आि 
हकवा बाहेर वळवनू िालण्याच्या पद्धिीिे, (िात्सावनी प्रथम एका िऱ्हेने िालून दाखहवलेव) अर्र आपले 
हाि आहण दंड िुकीच्या पद्धिींनी शरीरापासून िार मारे् हकवा िार पुढे धरण्याच्या सवयीिे, (त्यानंी 
यािेही प्रात्यहक्षक कन न दाखहवलेव) अथवा अशाि प्रकारच्या अन्य क्षलु्लक बाह्य र्ोट गींिे माझ्या आन्िहरक 
भावाशंी, इिर व्यक्िींशी असलेलया माझ्या संबधंाशंी. हकवा माझ्या भहूमकेच्या आहंर्क वैहशष्ट्ट्याशंी काहंी 
संबंध आहेि का?” 

 
ज्या सहजपणाने, हवनायास रीिीने आहण नैसमितर्क पद्धिीने, िात्सावनी शारीहरक व्यंर्ािें वणगन 

करिा करिा, बोलबोलिा त्यािें िात्काहलक प्रात्यहक्षक कन न दाखहवले िे थक्क कन न टाकणारे होिे. 
त्यािे लंर्डणे, पक्षघाि, पोक, हािापायाचं्या वरे्वरे्ळ्या अवस्था, ही सारी हकिी हुबहुेब होिी. 

 
“आहण भहूमका करणाऱ्या नटाला आपला आवाज, भाषण, ्च्चार हवशषेिः व्यजंनािा ्च्चार 

करण्यािी रीि, यािं िेरबद्दल कन न स्विःला पूणगपणे बदलून टाकण्याच्या हकिी हवलक्षण क्लृप्त्या 
हस्िर्ि करिा येिाि, आपला आवाज बदलावयािा िर िो अिूकपणे नेमक्या हठकाणी िेकण्यासाठी, 
हवा िसा कमावलेला आहण ियार असणे अत्यंि अर्त्यािे आहे. नाहीिर पुष्ट्कळ वळेपयंि अहिशय ्ंि 
हकवा अहिशय खालच्या आवाजाि िुम्हाला सारखे बोलि राहिा येणार नाही. आपलया ्च्चार पद्धिीि, 
हवशषेिः व्यजंनाचं्या ्च्चार पद्धिीि, बदल करावयािा असेल िर त्यािी रीि अर्दी सोपी आहे. आपली 
जीभ थोडी मारे् ओढून आखुड कराव (िात्सावनी बोलिा बोलिा िसे केलेव) म्हणजे बोलण्यािी एक 
हवहशट ग पद्धि : इंरंथज माणसू ज्यारीिीने व्यंजने ्च्चारिो हििे स्मरण कन न देणारी पद्धि : हसद्ध होईल. 
अथवा आपली जीभ दािाच्या काहंी थोडीशी पुढे जाईल अशा रीिीने लाबंवा, (बोलिा बोलिा 
म्हटलयाप्रमाणे त्यानंी कन न दाखहवलेव) म्हणजे एक प्रकारिा खुळिट बोबडेपणा िुमच्या ्च्चारािून व्यक्ि 
हो् लारे्ल. त्यािी पद्धिशीर रीिीने पहरणिी केलीि, िर खुळिट माणसाच्या भहूमका प्रकटनासाठी 
त्यािा िुम्हाला वापर करिा येईल. 

 
“नाहीिर नेहमीपेक्षा वरे्ळ्या अशा रीिीिी आपलया िोंडािी ठेवण बनवण्यािा प्रयत्न कन न पाहाव 

म्हणजे बोलण्याच्या आणखी वरे्वरे्ळ्या पद्धिी िुम्हाला आत्मसाि करिा येिील. ्दाहरणाथग — वरिा 
ओठ आखूड असलेला आहण पुढिे दोन दाि ्ंदरासारखे लाबं असलेला इंरंथज माणूस घ्या. आपला वरिा 
ओठ आखूंड करा आहण दाि अहधक बाहेर काढा.” 
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“पण िुम्ही हे कसे करिा?” प्रयत्न कन न पाहून िे न जमलयामुळे मी हविारले. 
 
“मी िे कसे करिो सारं्ू? अर्दी सोपे आहे िे.” िात्सावनी ्त्तर हदले. त्यानी हखशािून आपला 

हािरुमाल बाहेर काढला. त्याने आपले वरिे दाि घासले आहण वरच्या ओठािी आिील बाजू पुसून साि 
कोरडी केली. नंिर त्यानी आपला हािरुमाल िोंडापुढे धन न आपला वरिा ओठ आिलयाबाजुने दूमडून, 
कोरड्या केलेलया हहरड्यावंर हिकटहवला. त्यानंी िोंडावरिा हािरुमाल बाजूला कन न हाि मारे् घेिाि 
त्याचं्या वरच्या ओठािा आखूडपणा आहण दािािा िीक्ष्णपणा पाहून आम्ही थक्कि होऊन रे्लो. 

 
या बाह्य युक्िीमुळे त्यािें आम्हाला नेहमी पहरहिि असलेले व्यस्क्िमत्व आिा आम्हाला ओळखू 

येईनासे झाले. आम्हाला आमच्या समोर त्यानंी नुकिाि वणगन केलेला इंरंथज माणूस ्भा असलेला हदसू 
लार्ला. िात्साविे सारे न प, त्यािंी ्च्चारपद्धिी, त्यािंा आवाज, हकबहुना त्यािंा रुबाब, िालण्यािी 
पद्धिी, हाि-पाय ही सारीि बदलून रे्ली असलयािा भास आम्हाला हो् लार्ला. इिकेि नव्हे िर त्यािंी 
मनोरिनाही बदलून रे्ली असावी असे आम्हाला वाटू लार्लेव आहण िरीही त्यानी आपलया आंिहरक 
संयोजनाि प्रयत्नपूवगक काहंीही िरक केलेला नव्हिा. दुसऱ्याि क्षणी वरिा ओठ आखूड करण्यािी िी 
क्लृप्िी त्यानंी सोडून हदलीव आहण आपलया नेहमीच्या पद्धिीने िे पनु्हा बोलू लार्ले. मर् पनु्हा त्यानंी 
आपला हािरुमाल िोंडाि घालून आपला ओठ आहण हहरड्या कोरड्या केलयाव आहण िोंडापुढून आपला 
हाि आहण हािरुमाल दूर करिाि हिरुन िे पुन्हा त्यािंा िो इंरंथज र्ृहस्थ बनलेले हदसू लार्ले. 

 
हे सारे अर्दी सहजपणे घडून आले होिे. पण िे कसे घडले, यािी आम्ही छाननी केली आहण 

िाळा घेऊन पाहहला, िेव्हाि िात्सावनी िे सारे िसेि घडलयािे कबलू केले. त्या प्रहक्रयेिा खुलासा त्यानंी 
केला नाही. त्या आखूड ओठाच्या आहण लाबं दािाचं्या इंरंथज र्ृहस्थािी प्रहिमा यथाथग रीिीने पूणग 
होण्याकहरिा ्हिि असलेले सवग िपशील आपोआप, सहजपे्ररणेने कसे जमि रे्ले आहण िो सारा एका 
बाह्य क्लृप्िीिा पहरणाम कसा होिाव हे आम्हीि त्यानंा साहंर्िले. 

 
आपलया हविाराि आहण आपलया अिंरंर्ाि काय काय घडले यािा खोल ठाव घेिलयानंिर 

िात्साव म्हणाले की, त्याचं्या स्विःच्या मानहसक प्रहक्रयािं, त्यानंाही आकलन न झालेलया अशा काहंी 
अन्िर्ूगढ पे्ररणा असलया पाहहजेिव आहण त्यािें त्यानंाही िात्काळ पृथक करण करिा येणे शक्य नसिे. 

 
परंिु त्यानी हनमाण केलेलया बाह्य प्रहिमेला त्याचं्या आन्िहरक शक्िी साद देि होत्या ही र्ोट ग 

हनःसंशय होिी. त्या प्रहिमेशी त्या शस्क्ि स्विःला हमळत्या जुळत्या कन न घेि होत्या यािही शकंा नाही. 
कारण िे करीि असलेले शब्दोच्चार त्यािें नव्हिेव परंिु व्यक्ि करीि असलेले हविार मात्र त्यािेंि होिे. 

 
बाह्य व्यक्िीकरण जसे सहजपे्ररणेने, त्यािप्रमाणे केवळ िाहंत्रक साधनाचं्या द्वारा याहंत्रक रीिीने 

बाह्य क्लृप्िीच्या मदिीने हसद्ध करिा येिे, हे या पाठाच्याद्वारा िात्सावनी आम्हाला स्पट गपणे प्रदमितशि करुन 
दाखहवले. 

 
पण अशी ्हिि क्लृप्िी हस्िर्ि कशी करावयािी? मला र्ोंधळािं पाडून अस्वस्थ करणारा हा 

एक नवाि प्रश्न आिा ्द भवला होिा. िी हशकून घ्यावी, हििी कलपना करावी, दैहनक जीवनािून िी 
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्िलावी, का योर्ायोर्ाने हमळेल म्हणनू वाट पाहावीव पुस्िकािूंन शोधावी का शरीररिनेिा अभ्यास 
कन न प्राप्ि कन न घ्यावी? 

 
“या प्रश्नािे ्त्तर — ‘या सवगही रीिीनी साध्य करावी,’ हे आहे.” िात्सावनी खुलासा केला. 

“प्रत्येक माणूस बाह्यव्यक्िीकरणािा हवकास स्विःमधून, इिरामंधून, वास्िव अथवा कालपहनक 
जीवनामधून, स्विःच्या अंिःपे्ररणेनुसार स्विःिे आहण इिरािें हनरीक्षण कन न करीि असिो. त्याकरिा, 
िो स्विःिा अथवा आपलया सोबत्यािा जीवनहवषयक अनुभव, िसेि हिते्र, हशलपे, पसु्िके, कथाकादंबऱ्या 
अथवा साध्यासुध्या घटना यामंधून हवी िी सामुरंथी हनवडून घेि असिो. िी त्याने कोठूनही पैदा केली िरी 
त्यामुळे काहंीही िरक पडि नाही. याकामी त्याला एकि अट पाळावी लार्िे. िी म्हणजे, त्यािे िे बाह्य 
संशोधन िालू असिाना त्याने स्विःिे आन्िहरक सत्व र्माविा कामा नये, ही होय. आिा आपण काय 
करावयािे िे मी िुम्हाला सारं्िो. आपलया पुढच्या पाठाकहरिा आपण एक मुखवटासंमेलनािा कायगक्रम 
ठरव ूया.” 

 
त्याचं्या या सूिनेिा सवांनाि मोठा अिंबा वाटला. 
 
“प्रत्येक हवद्यार्थयाने स्विःकरिा एक बाह्य भहूमका ियार करावी आहण हिला साजेशा मुखवट्याने 

हििे सोंर् सजवाव.े” 
 
“मुखवटासंमेलन? कोणत्या जािीिे बाह्यव्यक्िीकरण करावयािे.” 
 
“कोणत्याही जािीिे का असेना! िुम्हाला वाटेल िी भहूमका िुम्ही हनवडा. व्यापारी, पमितशअन 

हशपाई, स्पहॅनअडग, सरदार, डास, बेडुकव िुम्हाला जे काहंी आहण जो कोणी आवडेल त्यािी भहूमका 
िालेल. त्याकहरिा जन र असलेलया पोशाखाच्या आहण रंर्ाच्या सवलिी रंर्मंहदराच्या त्या त्या 
खात्याकडून िुम्हाला हमळिील. िुम्ही हिथे जा आहण आपापले कपडे, केसािे टोप आहण रंर्ािे सामान, 
िुम्हाला हव ेिसे हनवडून घ्या.” 

 
त्याचं्या या घोषणेने प्रथम आमिी र्ाळणि ्डाली. मर् वादहववाद आहण त्यािूंन कुिूहल हनमाण 

झाले आहण शवेटी सवांनाि त्याबद्दल औत्सुक्य आहण िर्मर् वाटू लार्ली. आमच्यापकैी प्रत्येकाच्या मनािं 
काहंी ना काही हविार येऊ लार्ले, कलपना खेळू लार्लया. प्रत्येकाने स्विः हनवडलेलया भहूमकेच्या 
मूिीकरणाच्या ियारीसाठी रंर् व वषेभषूा यासंबधंी हटपणे आहण हिते्र रेखाटण्यास रु्प्िपणे सुरुवाि केली. 

 
िक्ि हरंथशाि कलपनेच्या सबंधंािं नेहमीप्रमाणेि हनमितवकार आहण ्दासीन होिा. 

 
❋ ❋ 
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२ भूणमकेची वेिभूषा 
 

आज आमच्या वर्ािील सवग मंडळी नाटकर्ृहाच्या मोठ्या कपडे भाडंारािं रे्ली. या भाडंारािंील 
एक नाटकर्ृहाच्या पे्रक्षार्ाराबाहेरील दालनाच्या वर होिेव आहण दुसरे पे्रक्षार्ाराच्या खालील िळघराि 
होिे. 
 

अवघ्या पंधरा हमहनटाचं्या आिि हरंथशाने आपलयाला हव्या होत्या त्या वस्िू हनवडून घेिलया आहण 
िो हनघनू रे्ला. दुसऱ्या हकत्येकानंाही िारसा वळे मोडावा लार्ला नाही. सोन्याला आहण मला मात्र 
हनहिि हनवड करिा येईना. 
 

स्वभाविःि िी नखरेल असलयामुळे, हिच्या नजरेसमोर इिके पुष्ट्कळ आहण सुन्दर कपडे येिाि 
हििी दृट गी त्याचं्यावर ठरेना; आहण हििे डोकेि हिन  लार्ले. माझ्यासबंंधी सारं्ायिे, िर कोणिे सोंर् 
घ्यावयािे हेि मी अजून हनहिि केले नव्हिे. योर्ायोर्ाने काहंी िरी सुिेल या हववकोासावा मी हनभगर होिो. 

 
मला दाखहवण्याि येणारे पोशाख काळजीपूवगक पारखीि असिाना मला आशा वाटि होिी की, 

त्याि एखाद्यावरुन मला एखाद्या आकषगक भहूमकेिी कलपना सुिेल. 
 
हे काम िालले असिाना माझे लक्ष सकाळी घालावयाच्या एका साध्या डर्लयाकडे वधेले. िो ज्या 

कापडािा केला होिा िसले कापड मी पूवी कधी पाहहले नव्हिे. वाळूच्या रंर्ाच्या हहरवट करड्या 
कापडािा िो बनहवलेला होिा; आहण िो बरािसा हवटलेला असून त्यावर धूळ आहण राख याचं्या हमश्रणािे 
डार् पडलेले होिे. असा डर्ला घािलेला माणसू एखाद्या भिुासारखा हदसेल असे मला वाटले. त्या 
डर्लयाकडे हनरखून पाहाि असिाना माझ्या मनाि एक प्रकारिी अस्पट ग घृणा आहण त्याि बरोबर 
काहंीिरी दुदैवी घटनेिी कलपना देणारी भीहि हनमाण होऊन हिने मला अस्वस्थ केले. 

 
या डर्लयाशी जुळणारी अशी एक टोपी, हािमोजे आहण मळकट पादत्राणे मी घेिली; आहण त्या 

कापडाच्या रंर्ाशी आहण पोिाशी जुळेल असा करडा, हहरवट हपवळा, हवटलेला काळसर रंर् आहण 
केसािा टोप ियार केला िर काहंीसा पहरहिि आहण भेसुर असा पहरणाम हसद्ध करिा येईल, असे मला 
वाटले. त्या पहरणामािे नेमके स्वन प काय असेल यािी मात्र मला अद्याप नीटशी कलपना नव्हिी. 

 
कपडेपटावरील माणसानंी, मी हनवडलेला िो डर्ला एका बाजूला काढला आहण त्याच्याशी 

जुडणारे जोडे, मोजे, ्ंि टोपी, दाढी आहण टोप पाहून ठेवण्यािे मला आवकोासन हदले. पण िेवढ्याने माझे 
समाधान झाले नाही; आहण अखेरीस कपडेपटावरच्या बाईने, आपलयाला संध्याकाळच्या खेळासाठी आिा 
ियार झाले पाहहजे, असे सारें्पयंिच्या अखेरच्या क्षणापयंि मी आपला शोध िसाि पुढे िालू ठेवला. 
 

अथािि काहींही हनहिि हनणगय न करिा. िक्ि माझ्याकरिा राखून ठेवलेलया, डार् पडलेलया 
त्या डर्लयावर समाधान मानून हिथून हनघनू जाण्याहशवाय मला र्त्यन्िर नव्हिे. 

 
र्ोंधळलेलया मनःस्स्थिीि मी कपडे पटािून बाहेर पडलो. मला कोडे पडले होिे की, िो जुनाट 

डर्ला अंर्ावर िढहवलयावर कोणत्या प्रकारच्या व्यस्क्ित्वािे प्रत्यक्षीकरण आपण करणार आहोि? 
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त्या क्षणापासून िीन हदवसानंंिर करावयाच्या म्हणून ठरलेलया मुखवटा-संमेलनाच्या 
कायगक्रमाच्या वळेेपयंि माझ्या अंिरंर्ाि काहंी हवलक्षण खळबळ िालली होिी. माझ्या स्विःबद्दल 
नेहमीच्या जाहणवचे्या दृट गीने माझा मी ्रलो नव्हिो. अथवा अहधक स्पट ग भाषेि बोलावयािे, िर मी 
एकाकी राहहलो नव्हिो; िर आपलया स्विःमध्ये ज्याच्या शोधाि मी होिो, पण जो मला सापडि नव्हिा, 
अशा कोणाच्या िरी सहवासािं मी राहाि होिो. 

 
मी अस्स्ित्वाि होिो; माझा हनत्यक्रम पूवीप्रमाणे िालू होिा; आहण िरीही त्याकरिा आपलया सवग 

शक्िी वापरण्याच्या कामी कशािे िरी माझ्यावर हनबधं पडि होिे. कशाने िरी आपलया नेहमीच्या 
अस्स्ित्वािा ओघ हबघडून जाि आहे; आपण दुभरं् झालो आहो; असे मला वाटू लार्ले होिे. ज्या र्ोट गीकडे 
माझे लक्ष वधेेल हिच्याकडे मी पाहाि असलो िरी हिच्या समरंथ स्वन पािं िी मला आकलन होि नव्हिी. 
केवळ मोघम िपहशलाि, हिच्या संपूणग खोलीिा ठाव न लार्िाि, मी िी पाहाि होिो. मी काहंी हवषयािें 
हििन करीि होिो. पण माझे िे हििन पूणांशाने िडीला जाि नव्हिे. मी अवधान पूवगक ऐकण्यािा प्रयत्न 
करी; पण मला ऐकू येई िे अधगवटि असे. मी कशािा वास घेिला िरी िो अधगवटि राही. माझ्या अध्या 
मानवी शक्िी आहण किृगत्व, कशी कोणास ठाऊक, लुप्ि झाली होिी; आहण त्या नुकसानीमुळे माझ्या 
अंर्ािले बळ, माझी एकारंथिा आहण माझी कुवि दुबळी होि होिी. हािी घेिलेले कोणिेही काम मी पुरे 
करु शकि नव्हिो. आपलयाला काहीिरी अहिशय महत्त्वािे साध्य करावयािे आहे, असे मला सारखे वाटे. 
परंिु नन्िर माझ्या जाहणवलेा एक प्रकारिा ढर्ाळपणा आला. पुढे काय करावयािे िे मला समजेनासे 
झाले. माझे हित्त दुभरं् आहण हवकहलि होऊन रे्ले. अहिशय थकवा आणणारी आहण पीडणारी अशी 
अवस्था होिी िी. पुरे िीन हदवस त्या अवस्थेने माझा हपच्छा पुरवला; आहण या सवग कालावधीि, मी 
आर्ामी मुखवटा संमेलनािं कोणिी भहूमका वठहवणार हा प्रश्न अनुत्तहरिि राहहला. 
 

शवेटी रात्री मी जार्ा झालो आहण सवग काहंी एकदम स्वच्छ झालयासारखे वाटले. माझ्या हनत्य 
जीवनाशी समान्िर असे हे जे दुसरे जीवन मी जर्ि होिो िे माझे रु्प्ि आन्िर जीवन होिे; आहण त्याि, 
योर्ायोर्ाने ज्यािे कपडे मला सापंडले होिे त्या हवटलेलया माणसाच्या जीवनािा शोध करण्यािे माझे 
काम िालू होिे. 
 

पण हा स्वच्छपणा िार वळे हटकला नाही. िो हळुहळू हविळून रे्ला; आहण डोळ्याला डोळा न 
लार्िा अहनहिि मनःस्स्थिीि मी हबछान्यावर िळमळि पडलो. मी काहंीिरी हवसरलो होिो. िे काय िे 
मला आठवि नव्हिे आहण सापडिही नव्हिे. ही अवस्था अत्यंि िापदायक होिी. आहण िरीही एखाद्या 
जादुर्ाराने आपण िी पुसून टाकिो असे आवकोासन हदले असिे, िर मी त्याला िसे करु हदले असिे की 
काय, यािी शकंा होिी. 

 
आहण स्विःसबंंधी मला आणखी एक हवहित्र र्ोट ग हदसून आली िी अशी. मी शोधीि होिो त्या 

माणसािी प्रहिमा, हित्र, आपणाला ्पलब्ध होणार नाही अशी माझ्या मनाला एक प्रकारिी खात्री वाटि 
होिी, आहण िरीही माझा हििा शोध िालूि होिा. छायाहित्रकाराचं्या दुकानावन न जािा-येिाना त्याचं्या 
हखडक्यािूंन ठेवलेलया वरे्वरे्ळ्या लोकाचं्या प्रहिमा पाहून त्या कोणाच्या असिील, हे समजून घेण्यािा 
माझा प्रयत्न िाले िो ्र्ािि नव्हे िो प्रयत्न आहण त्या दुकानावन न येरझारा घालण्यािा ्द्योर् मी करीि 
होिो िुम्ही हविाराल की, मी सरळि त्याचं्या दुकानािं जाऊन हिथे पडलेले छायाहित्रािें र्ठे्ठ िपासून का 
पाहहले नाहीि? एखाद्या आडहर्ऱ्हाइकी मालाच्या दुकानदाराकडे असे धूळ सािलेले मळकट छायाहित्रािें 
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अनेक र्ठे्ठ सापंडले असिे. िे सर्ळे मी िपासून का पाहहले नाहीि? मी िक्ि आळसटपणाने त्यािलया 
एका लहानशा िवडीकडे पाहहले आहण बाकीिे र्ठे्ठ, आपले हाि खराब होिील या भीिीने, स्पशग न करिा 
िसेि दुलग हक्षि का राहू हदले. 

 
असे का ंहोि होिे? या हनस्ष्ट्क्रय अवस्थेिा, या दुभरं् व्यस्क्ित्वाच्या अवस्थेिा कोण कसा खुलासा 

करील? मला वाटिे की, मला माझ्या अंिःकरणािं आजाणपणे पक्की खात्री वाटि होिी की, ‘हवटक्या 
कपड्यािंा िो कळकट माणूस आज ना ्द्या, केव्हािंरी मूिगस्वरुपािं हजविं होईल आहण आपलयाला 
आपलया या अवस्थेिून मुक्ि करील. त्यािा शोध करण्याि काहंी स्वारस्य नाही. िो न सापंडावा हेि 
अहधक बरे.’ माझे सुप्ि मन मला अशी ग्वाही देि असे. 
 

आहण मर् मला काहंी हवहित्र अनुभव येऊ लार्ले. त्या प्रकारच्या क्षणािंी दोन िीनदा पुनरावृत्ती 
झाली. मी रस्त्याने िाललो असिा एकदम सारे काहंी स्पट गपणे ्मजले आहे असा एकदम भास व्हावा; 
आहण मी रस्त्याि मध्येि थाबंून आपलयाला काय स्पट ग झाले आहे हे संपूणगपणे समजून घेण्यािा, िे 
आकलन करण्यािा प्रयत्न करावा…. एक क्षण जावा दुसरा जावा…. आपलयाला अहधक र्ूढ असे काहंी िरी 
समजले आहे असे वाटाव…े. आणखी काहंी क्षण िसेि हनघून जाविे…. आहण जे अर्दी वर काठाशी आले 
आहे असे वाटाव े िे पुन्हा अिानक बुडून दृहट गआड व्हाव…े. आहण मी पुन्हा पहहलयासारखाि र्ोंधळलेलया 
मनःस्स्थिीि, साशकं अवस्थेिि असलयािे स्विःला कळून याव.े दुसऱ्या एका वळेी माझ्या असे लक्षािं 
आले की, आपण आपलया नेहमीच्या िालण्याच्या पद्धिीपेक्षा वरे्ळ्या, बेलय आहण अहनहिि पद्धिीने 
िाललो आहो. आहण आियािी र्ोट ग म्हणजे हे कळून आलयावरही, मला िसेि िालि राहाणे िाबडिोब 
थाबंहविा येईना. 

 
आहण रात्री मला झोप येि नसली की, मी आपलया हािािे िळव ेकाहंी हवहित्र पद्धिीने एकमेकावर 

िोळू लार्लो. “असे हािािे िळव ेकोण घासिो बरे?” मी स्विःला हविारले, पण काहंी आठवण होईना. 
मात्र असे करणाऱ्यािे हाि लहान, अरुन्द, घामट, परंिु िळव ेमात्र लाल आहेि, यािी मला जाण होिी. 
लाल िळव ेअसलेलया माणसाशी हस्िादंोलन अर्दी नकोसे वाटि असणार. “हबन हाडािे घामट िळव…े. 
कोण हा माणूस? कोण असेल हा?” 

 
अद्याप अशा या आंिहरक हद्वधा मनःस्स्थिीि, व ज्यािा अखंड शोध िाललेला आहे आहण जे सारखे 

आिा सापडणार असे वाटिे आहे. पण र्वसि मात्र नाहीव अशा अहनमितणि मानहसक अवस्थेि असिािं मी 
आमच्या समाईक कपडेपटािं रे्लो. त्या जार्ी आम्ही सवग आमिी रंर्भषूा आहण वषेभषूा एकत्र करीि असू. 
प्रत्येकाला वरे्वरे्ळी रंर्भषूा, वषेभषूा करण्याच्या जारे्िी िेथे सोय नव्हिी. र्ोंर्ाट आहण मोठमोठ्याने 
िाललेले संवाद, यामुळे हिथे मन एकारंथ करणे कहठण होईव आहण िरीही िो जुनाट डर्ला, त्यािप्रमाणे 
िो हपवळसट करडा केसािा टोप, दाढी आहण इिर सवग जामाहनमा पहहलयाि वळेी पेहरण्यािा क्षण माझ्या 
आयुष्ट्यािं अत्यिं महत्त्वािा आहे, असे मला वाटि होिे. या पामितथव वस्िूि, मी आजाणिेपणे ज्यािा शोध 
करीि होिो त्यािी सूिना मला देिील, असा भरवसा मला वाटि होिा. त्या क्षणावर माझा आशिेा 
अखेरिा िंिु टारं्लेला होिा. 

 
पण माझ्याभोंविीिे सवगि वािावरण र्ोंधळ ्डहवणारे होिे. हरंथशा माझ्या शजेारी बसला होिा. 

त्यािी रंर्वषेभषूा पुरी झाली होिी. त्याने मेहिस्टॉिेहलसिे सोंर् घेिले होिे. एका भपकेबाज काळ्या 
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स्पॅहनश कपड्याि त्याने स्विःला लपटले होिे. त्यािा िो रुबाब पाहून प्रत्येकाला त्याच्याबद्दल मत्सर वाटू 
लार्ला होिाव असे त्याचं्या ्द्र्ारावन न कळुन येि होिे. दुसरे काहंी वान्याकडे पाहून हसिा हसिा 
र्डाबडा लोळण्याच्या बेिािं आले होिे. वान्याने एका म्हािाऱ्या माणसािे सोंर् आणण्याकहरिा आपला 
लहान मुलासारखा असलेला िेहरा, त्याच्यावर पुष्ट्कळशा रेघोट्या ओढून आहण हठपके दे्न एखाद्या 
नकाशासारखा बनहवला होिा. पॉलिा मला मनािंलया मनािं खूपि रार् आलाव कारण त्याने भडक हवहित्र 
पोशाख घालून एखाद्या भपंकाप्रमाणे मोठ्या ऐटीि इकडे हिकडे िेऱ्या मारण्यािा क्रम िालु ठेवला होिा. 

 
आहण खरोखरि त्यािा पहरणाम अत्यिं आियगकारक होिा. कारण नेहमी िो वापरीि असलेलया 

सैल भोंर्ळ कपड्याचं्या आि एक अत्यंि प्रमाण-शुद्ध शरीरयट गी आहण सरळ पाय असिील अशी कोणाला 
कधी शकंाही आली नसिी. हलओने स्विःला सरदाराच्या वषेािं सुसज्ज करण्यासाठी केलेले पहरश्रम पाहून 
आम्हाला खूपि र्ंमि वाटली. अथािि याही वळेी त्याला िे मुळीि जमले नव्हिे. परंिु त्याच्या त्या 
हिकाटीबद्दल त्याला त्यािे श्रेय हदलयावािनू आम्हाला राहवले नाही. काळजीपूवगक कापलेली एक 
लहानशी दाढी त्याने लावली होिी. ्ंि टािेिी पादत्राणे घािली होिी. त्यामुळे त्यािी ्ंिी वाढून िो 
सडसडीि झालयासारखा वाटे आहण एकप्रकारिा नेहमी न आढळणारा रुबाबदारपणा त्याच्याि आलेला 
हदसे. िो अहिशय काळजीपूवगक िालला होिा. त्याच्या पादत्राणाचं्या ्ंि टािामुंळे बहुधा त्याला िसे 
कराव ेलार्ि असाव.े िरीपण त्याच्या नेहमीच्या वार्ण्याि न हदसून येणारा एकप्रकारिा डौलदारपणा 
त्याच्या वार्ण्यािं आला होिा. वास्याने देखील आम्हाला खूप हसहवले आहण त्याच्या अनपेहक्षि 
्द्धटपणावर आम्ही एकदम खुष झालो. िो एक कसरिर्ीर, बॅलेनिगक आहण ऑपरेहटक वक्िा झाला 
होिा. त्याने एक घेरेदार लाबं अंर्रखा, मॉस्कोमधील व्यापारी घालिाि िसा, अंर्ाि िढवनू त्यावर एक 
खूप घोळदार झर्ा आहण िुले असलेला कािला घािला होिा. मोठे पोट आहण रहशयन पद्धिीने कापलेले 
केस व दाढी असा पोषाख कन न स्विःिे मूळिे व्यस्क्ित्व लपहवण्यािा त्यािा प्रयत्न होिा. 

 
एखाद्या सवगसाधारण हौशी नाट्यसंघाच्या प्रयोर्ाच्या प्रसंर्ी असाव ेिसे एकंदर वािावरण होिे 

आहण आमिा िो कपडेपट हवहवध प्रकारच्या संभाषणानंी दुमदुमून रे्ला होिा. 
 
“अरे वा! ओळखलेि नाही िुला मी! िूि का िो? माझा हववकोासि बसि नाही….” “आपण िर थक्क 

होऊन रे्लो बुवा!” “िार छान. िुझ्या अंर्ाि ही कला असेल अशी कलपना नव्हिी मला” आहण यासारखे 
हकिीिरी हनरहनराळे ्द्र्ार सवगत्र एकू येि होिे. 

 
“काहंीिरी िुकिे आहे…. काय िे मात्र समजि नाही.”….“कोण आहे िो? िुला कोणािे सोंर् 

आणावयािे आहे, हे आपलयािरी ध्यानािं येि नाही.” 
 
यासारखे ्द्र्ार मला ऐकाव ेलार्ि होिे. असे प्रश्न हविारले जाि असिा स्विः जवळ त्यािंी 

काहंी ्त्तरे नसावीि, ही िार भयाण अवस्था होिी. 
 
खरेि, मी कोणािे सोंर् आणण्यािा प्रयत्न करीि होिो? पण मला िरी िे कोठे कळि होिे? मला 

जर त्यािा अंदाज लार्ला असिा, िर मीि प्रथम मी कोण आहे हे साहंर्िले नसिें का? 
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त्या िळघरािंला आमिा रंर्कमा केव्हा एकदािा येिो असे मला होऊन रे्ले होिे. एकदािा िो 
दे्न त्याने माझा िेहरा नेहमीच्या ठराहवक नाटकी पाढंऱ्या रंर्ाने िोपडीपयंि, आपण आपलया रु्प्ि 
व्यस्क्िमत्वािा शोध लावण्याच्या मार्ावर आहोि, असे मला वाटि होिे. मी िो जुना डर्ला अंर्ावर 
िढहवला. केसािा टोप डोक्यावर बसहवला; आहण ओठावर व र्ालावर दाढी हमशा हिकटहवलया. हे करीि 
असिाना मला एकाएकी थंडीिी हुडहुडी भरावी िसे झाले. मी खोलीि एकटाि असिो…. अवधान भरं् 
करणाऱ्या सभोवारच्या वािावरणापासून दूर असिो, िर माझ्या अंिरंर्ािला िो रहस्यमय माणूस कोण 
होिा, हे बहुधा मला हनहिि समजले असिे; पण सभोवार िाललेला र्ोंर्ाट आहण र्डबड यामुळे मी 
स्विःला अन्िमुगख कन  शकलो नाही; आहण त्यामुळे माझ्या अंिरंर्ाि िाललेलया, आकलन न होणाऱ्या, 
घडामोडींच्या ठाव मला घेिा आला नाही. 
 

अखेरीस िे सारे, िात्सावकडून आपापलया पोशाखािी पाहाणी कन न घेण्याकरिा, आमच्या 
शालेय रंर्पीठावर रे्ले. मी एकटाि कपडेपटािं बसून होिो. आिा मी अर्दी सपशले सपाट झालो होिो; 
आहण समोरच्या आरशािील आपलया वैहशष्ट्ट्यहीन नाटकी िेहेऱ्याकडे मी असहायपणे टक लावली होिी. 
आपले सारे प्रयत्न सपशले िसले यािी मला आिून खात्री पटली होिी. आपण हदग्दशगकापंढेु जा्न ्भे 
राहावयािे नाही. कपडे काढावयािे आहण समोर असलेलया, भयाण हदसणाऱ्या हहरवट रंर्ाच्या 
सायीसारख्या पदाथाने िोंडावरिा रंर् पुसून काढावयािा, असा मी हनिय केला. आहण .... मी आपला 
िेहरा िोंळीि होिो. एखाद्या द्रव पदाथाि पडलेलया जलवणाप्रमाणे रंर् पुसट होि होिे. माझ्या पोशाखाशी 
सवंादी वाटावा अशा रीिीने माझा िेहरा हहरवट करडा, हपवळट झाला. माझे नाक, डोळे ओठ 
एकमेकापासून अलर् करणे कहठण झाले. त्या सायीसारख्या पदाथािील थोडासा मी आपलया दाढी 
हमशीवर आहण शवेटी माझ्या टोपावरही िोपडला. त्यामुळे त्यािले काहंी केस एकमेकाना हिकटून त्याचं्या 
जटा बनलया.... आहण मर् जणू काही भ्रमाि असलयाप्रमाणे मला झाले. अंर्ाला कंप सुटला. काळीज 
धडधडू लार्ले. मी भवुया काढून टाकलया. िेहेऱ्यावर हवी िशी बुकणी मारली. हािाचं्या मार्ील बाजूवर 
हहरवट रंर् िोळला आहण िळव ेलालसर केले. डर्ला सरळ केला र्ळेबंद नीट केला. हे सारे मी जलद 
आहण हनियपूवगक करीि होिो. कारण आिा मला मी कोणािे सोंर् आणले आहे; आहण िो कशाप्रकारिा 
माणूस आहे यािी जाणीव झाली होिी. 

 
हकहिि हिरक्या बसहवलेलया ्ंि टोपीमुळे मला एकाएकी आपलया एकेकाळी टूमदार असलेलया, 

पण आिा पूणगपणे हवन न रे्लेलया हवजारीच्या डौलदारपणािी जाणीव झाली. मी आपले पाय हिच्या िणुीि 
नीट बसहवले. िी िूणही आपलया पायािी बोटे आिंलया बाजूला जोराने वळवुन मीि बनहवली होिी. 
त्यामुळे माझे पाय अहिशय हास्यास्पद हदसू लार्ले. काही काही माणसािे पाय हकिी हास्यास्पद हदसिाि 
हे िुमच्या ध्यानािं आले आहे काय? अशा लोकाबंद्दल मला एकप्रकारिी घृणेिी भावना वाटि आली आहे. 
पायाचं्या नेहमीपेक्षा वरे्ळ्या पहवत्र्यामुळे मी बराि ठेंर्णा हदसू लार्लो. माझी िालण्यािी रीिही बदलली. 
का कोण जाणे, माझे सारे अंर् काहंीसे ्जव्या बाजूला झुकू लार्ले. आिा मला िक्ि एक छडी हवी होिी. 
जवळि हिथे एक पडलेली मला हदसली. अर्दी मला हवी होिी िशीि िी नेमकी िपखलपणे त्या हित्राि 
बसणारी नव्हिी, िरीपण काम िलाऊ म्हणनू मी िी ्िलली. आि िक्ि मला माझ्या कानावर 
खोिण्यासाठी अथवा हािाि पकडण्यासाठी एका साळहपसाच्या लेखणीिी काय िी ्णीव होिी. िी 
आणण्याकहरिा मी एका छोकऱ्याला पाठहवले आहण िो येईपयंि खोलीि एकटाि येरझारा घालीि 
राहहलो. माझ्या शरीरािील वरे्वरे्ळे अवयव, िेहेऱ्यािे भार्, त्यावरील रेषा, ही सारी आपोआप 
आपापलयाजार्ी कशी येऊन बसली यािा हविार माझ्या मनाि सुन  होिा. दोनिीनदा अहनहिि आहण 
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त्रुहटि र्िीने खोलीिून िक्कर मारलयावर मी आरशांि डोकावनू पाहहले. पण माझी मलाि ओळख पटली 
नाही. थोड्या वळेापूवी मी त्यािं पाहहले होिे, िेव्हापेक्षा आिा माझ्याि पूणग बदल झाला होिा. 

 
“िोि िो, िोि िो!” मी ्द्र्ारलो. रु्दमरुन जाण्याइिका आनंद मला झाला होिा. िो मला 

दाबून टाकिा येईना. िी साळहपसािी लेखणी केव्हा एकदािी येिे, असे मला होऊन रे्ले. बाहेरच्या 
बाजूला मला पावलािा आवाज ऐकू ये् लार्ला. अथाि मी लेखणी आणण्यासाठी पाठहवलेला िो पोऱ्या 
आलेला असणार हे ्घड होिे. त्याला र्ाठण्याकरिा मी पळिि बाहेर रे्लो आहण दरवाज्यापाशी एकदम 
रॅखमनावच्या अंर्ावर आदळलो. 

 
“काय घाबरवलेस मला,” िे ओरडले. “भलया माणसा, हा कोण माणूस आहे? काय सोंर् आणले 

आहेस हे? दोस्िावस्की का हा? कोस्त्या िूि का िो? कोण आहेस म्हणनू समजावयािे िंू?” 
 
“टीकाकार.” मी बसक्या आवजाि पण कडक शब्दािं ्त्तर हदले. 
 
“कसला टीकाकार, बेटा?” रॅखमनावनी पुढे हविारले; पण माझ्या धीट आहण भेदक दृट गीने िे 

काहंीसे िरकलेि होिे. 
 
आपण त्यानंा हिकटलेली एखादी जळू आहो, असे मला वाटू लार्ले.  
 
“कसला टीकाकार?” त्यािा अपमान करण्याच्या ्घड ्घड ्दे्दशाने मी ्त्तर केले. “कोस्त्या 

नाझ नॉवच्या अंिरंर्ाि वस्िी करणारा, सवांिे दोष दाखहवणारा टीकाकार. त्याच्या कामािं सारखा 
अडथळा येि राहावा म्हणनू मी िेथे वस्िी कन न राहाि असिो. िो माझा सवाि मोठा आनंद आहे. िे 
माझ्या अस्स्ित्वािे प्रयोजन आहे.” 

 
माझ्या स्वरािील ्मगट ककग शपणािे माझे मलाि आियग वाटि होिे. रॅखमनावकडे इिक्या 

हधटाईच्या, बेपवाईच्या आहण ्द्धटपणाच्या नजरेने पाहाि, त्यानंा ्दे्दशनू मी कसा बोलू शकि होिो, िे 
माझे मलाि समजेना. माझा िो हवलक्षण आत्महववकोास आहण बोलण्यािा िो स्वर, यामुंळे िे र्डबडुन रे्ले. 
संभाषण िालू ठेवण्याकहरिा त्याला काहंी नव ेवळण देण्यािे त्यानंा सुिेना. त्यामुळे मला काय म्हणाव ेहे न 
कळून त्यािंी हवहित्र अवस्था हो्न रे्ली. 

 
अखेरीस िे काहंीसे हबिकिि म्हणाले, “िला जाऊ या. इिरानंी सुरुवाि कन न बराि वळे झाला 

असेल.” 
 
“िला. जाऊ या; इिरानंी सुरुवाि कन न बराि वळे झाला असेल िर!” मी त्याच्या शब्दोच्चारािें 

हवडंबन करीि बोललो; आहण जारे्वन न जराही न हालिा, ्मगटपणे आपलया र्ोंधळलेलया हशक्षकाकंडे 
भेदकदृट गीने रोखून पाहाि राहहलो. 

 
हवहित्र स्िब्धिेिे काहंी क्षण या स्स्थिीि रे्ले. आमच्या दोघापंकैी कोणीि हालेना. रॅखमनावना हा 

प्रसंर् होईल हििक्या लवकर आवरावयािा होिा, हे ्घड होिे. पण िे कसे कराव े िे त्यानंा कळेना. 
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सुदैवाने यािवळेी मी पाठहवलेला पोऱ्या साळहपसािी लेखणी घे्न आला. मी िी त्याच्या हािािून 
हहसकावनू घेिली आहण आपलया िोंडाि आडवी खोिली. त्यामुळे माझी हजवणी अरंुद होऊन हििी एक 
सरळरेषा बनली आहण माझी मुद्र एकदम राहर्ट आहण ्रंथ हदसू लार्ली. ओठाच्या एका बाजूला लेखणीिी 
टोकदार बाजू आहण दुसऱ्या बाजूला हपसािा िरारा यामुळे माझ्या िेहेऱ्यावरील ज्वलंि भावाला अहधकि 
पुट गी हमळाली. 

 
“िला. जाऊ या.” रॅखमनाव काहंीशा भेदरट हळू आवाजाि पुन्हा म्हणाले. 
 
“िला, जाऊ या!” माझा हवडंबनािा स्वर अहधकि भेदक आहण ्मगट होिा. 
 
आम्ही रंर्पीठावर आलो. पण दरम्यान रखमनाव माझ्या नजरेला नजर देण्यािे टाळीि होिे. 

आधीि रंर्पीठावर असलेलया काळसर देखाव्यािा एक भार् म्हणून माडंलेलया करड्या रंर्ाच्या 
िुलाणामारे् दडून राहून मी सवांच्या दृट गीच्या आड राहहलो. िक्ि अधूनमधून माझी ्ंि टोपी अथवा 
िेहेऱ्यािी एखादी बाजू मी नजरेस पडू देि असे. 

 
यावळेी, िात्साव हलओ आहण पॉल यािंी िपासणी करीि होिे. त्यानंी सरदार आहण डँन्डी यािंी 

सोंरे् आणली होिी, हे पूवी साहंर्िलेि आहे. त्यािंी एकमेकाशंी ओळख कन न देण्याि आली आहण त्यािें 
परस्पराशंी संभाषण सुन  झाले. हे संभाषण म्हणजे नुसिी बाष्ट्कळ बडबड होिी. कारण त्यानी ज्या भहूमका 
पत्करलया होत्या त्याचं्या बौहद्धक पािळीिा हविार करिा त्यानंा एकमेकाशंी त्यापेक्षा काहंी वरे्ळे बोलणे 
शक्य नव्हिे. 

 
“काय आहे िे? कोण आहे िो? िात्साव एकदम ्द्र्ारलयािे मला ऐकू आले. “त्या िलुाणाच्या 

मारे् कोणीिरी आहे असे मला वाटिे. कोण आहे िो? िुम्हाला सर्ळ्यानंा मी पाहून घेिले आहे. मर् हा 
कोण आहे? कोस्त्या? छेः! कोस्त्या नव्हे. 

 
“कोण आहेस िू? ” िात्सावनी मला सरळ सरळ हविारले. त्यानंा पुष्ट्कळि कुिूहल हनमाण झाले 

होिे हे ्घड हदसि होिे. 
 
“मी आहे एक टीकाकार.” स्विःिी ओळख कन न देि पुढे येिा येिा मी म्हणालो. मी हे करीि 

असिाना अर्दी अनपेहक्षि रीिीने माझे िें र्डे पाय माझ्या शरीराच्या पुढे पुढे ये् लार्ले आहण त्यामुळे 
आपोआपि िे ्जव्या बाजूला कलू लार्ले. ही आपली ्ंि टोपी हािाि काढून घेिली आहण अहिहरक्ि 
नम्रपणाने लवनू त्यानंा वाकून अहभवादन करण्यािंा आहवभाव केला. त्यानंिर मी पनु्हा अधगवट दृट गीआड 
असलेलया आपलया बठैकीकडे रे्लो माझ्या हवटलेलया कपड्यािंा रंर् आहण त्या िलुाणािा रंर् एकमेकाशी 
हमळिा जुळिा होिा. 

 
“टीकाकार?” िात्साव काहंीसे र्ोधळून रे्लयाप्रमाणे म्हणाले. 
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“होय. आहण अर्दी क्षुद्र मनोवृत्तीिा.” मी हिरक्या आवाजाि खुलासा केला. ‘पाहहलीि माझी ही 
साळहपसािी लेखणी. िावनू िावनू िोथा झाला आहे हििा .... मी हिडलो की, सारखी िावीि असिो मी 
िी.... ही अश्शी... अर्दी मधोमध....मर् िी िडकिे. हपििे. आहण थरथरायला लार्िे. 

 
आहण इथे मोठ्याने हसण्याऐवजी मी नुसिा हिवहिवलो. हे कसे झाले यािे माझे मलाि आियग 

वाटले. िे इिके अनपेहक्षि होिे की, मी सुद्धा दिकलो. िात्साववरही त्यािा जरासा पहरणाम 
झालयासारखा हदसला. 

 
“अरेच्या....” िे आियोद र्ार काढिा काढिा मध्येि थबकले “असा इकडे ये पददीपाचं्या 

रारें्पाशी.” 
 
आपलया त्या भयानक हिडहबड्या िालीने िालि मी हिथपयंि पोहोिलो. 
 
“कोणिा टीकाकार आहेस िू?” मला न ओळखलया प्रमाणे शोधक दृट गीने माझ्याकडे पाहाि 

िात्साव म्हणाले. “कशािा टीकाकार!” 
 
“ज्याच्या बरोबर मी राहािो त्या माणसािा.” मी हिरकलो. 
 
“कोण माणसू िो?” िात्सावनी पुढिा प्रश्न केला. 
 
“कोस्त्या.” मी म्हणालो. 
 
“िू त्याच्या कािडी खाली घुसला आहेस का?” मला नेमके सूिक प्रश्न कसे हविारावयािे हे 

िात्सावना िारं्ले माहीि होिे. 
 
“अथाि, केव्हाहंी.” 
 
“िुला िसे कोणी करु हदले?” 
 
“त्यानेि” हे बोलिाना मी हिवहिवलयासारखा हसि होिो आहण त्यामुळे मला रु्दमरलयासारखे 

हो् लार्ले होिे. पुढे बोलायला सुरवाि करण्यापूवी मला स्विःवर खूप प्रयत्न कन न िाबा हमळवावा 
लार्ला. 

 
“त्यानेि हदले. नटानंा त्यािंी स्िुिी करणारे लोक आवडिाि. पण टीकाकार....” 
 
पुन्हा मला पहहलयासारखी हंसण्यािी ्बळ आलयामुळे मी बोलिा बोलिा अडखळलो. 

िात्सावकडे डोळ्याला डोळा दे्न पाहिा याव ेम्हणून मी एक रु्ढर्ा टेकून त्याचं्या समोर बसलो. 
 
“पण िू कोणावर टीका करणार? िू िर अर्दी अडाणी माणूस आहेस.” िात्सावनी आके्षप घेिला. 
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“अडाणी माणसेि सवाि अहधक टीका करीि असिाि.” मी ्लट जबाब हदला. 
 
“िुला कशािले काहंीि समजि नाही; आहण कोणिीही र्ोट ग िुला स्विःला करिा येि नाही.” 

िात्साविा मला हिडहवण्यािा प्रयत्न िसाि िालू होिा. 
 
“ज्याला स्विःला काहंीि येि नसिे िोि दुसऱ्याला हशकवीि असिो.” मी रंर्पीठावर 

पददीपाजंवळ िात्साव ्भे होिे हिथे बसिा बसिा म्हणालो. 
 
“िू टीकाकार आहेस हे मुळीि खरे नाही. िू दोष दाखहवणारा आहेस. रक्ि शोषणारी जळू आहेस. 

डसणारा डास आहेस. िुझ्या दंशाि धोका नाही; पण त्याच्या योर्ाने नको जीवसे मात्र हो्न जािे.” 
 
“मी िुला असा छळून-छळून नकोसे करीन.... हळू हळू.... सिि....” मी हिरक्या आवाजाि 

म्हटले. 
 
“घाणेरडा जंिु!” िात्साव ्घड ्घड त्राहसक स्वरािं ओरडले. 
 
“अरे वाःरे! ही काय बोलण्यािी रीि!” िात्साविे अवधान आपलयाकडे ओढून घेण्यासाठी मी 

पददीपावंर ओणवनू म्हटले  
 
“क्षदु्र घाणेरडा जंिु.” िात्साव आिा खूपि मोठ्याने र्जगना कन न ओरडि होिे. 
 
“छान! िार छान.” मी िीड आणणारी हवधाने मोठ्या आनंदाने, जराही न डर्मर्िा करीि होिो. 

“जळवलेा िुम्ही झाडून दूर कन  शकि नाही. हजथे जळू असिे हिथे िळे असिे. आहण िळ्याि आणखी 
जळवा असिाि. त्याचं्यापासून िुम्हाला आपली सुटका कन न घेिा येणार नाही. आहण माझ्यापासूनही 
नाही. 

 
थोडा वळे हविार कन न िात्साव एकदम पददीपाजंवळ आले आहण त्याचं्यावन न वाकून त्यानंी 

मला हमठी मारली. 
 
“िार छान काम केलेस बेटा! िार छान! ” 
 
माझ्या िेहेऱ्यावन न ओघळणारा रंर् त्याच्या िेहेऱ्याला लार्ला हे ध्यानािं येिाि मी त्यानंा 

म्हणालो. 
 
“ओः! काय करिा आहा यािी नीट काळजी घ्या. आिा मात्र िुम्ही मला आपलयापासून नक्कीि दूर 

झटकू शकणार नाही.” 
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इिर सारे झालेली िूक दुरुस्ि करण्यासाठी त्याचं्याकडे धावले. पण हदग्दशगकानी केलेलया 
कौिुकामुळे मी इिका िढून रे्लो होिो की, मी आनंदाने ्ड्या मारलया; नाि ू लार्लो; आहण शवेटी 
सवांच्या पसिंीच्या टाळ्याचं्या र्जराि रंर्पीठावन न आपलया नैसमितर्क पद्धिीने पळिि हनघून रे्लो. 

 
पळि-पळिा मी मध्येि वळून मारे् पाहहले, िेव्हा िात्साव हािाि रुमाल घे्न आपलया िेहेऱ्याला 

लार्लेला रंर् पुशीि ्भे होिे आहण मी खूप दूर जाईपयंि माझ्याकडे बराि वळे न्याहाळून पाहाि होिे. 
 
मला अर्दी मनापासून आनंद झाला होिा. पण माझी मनःस्स्थिी केवळ साध्या सुध्या समाधानािी 

नव्हिी. माझा िो आनंद सजगनशील, कलात्मक यशािूंन प्रत्यक्ष अविरलेला होिा. 
 
घरी येि असिाना ज्या भहूमकेिी प्रहिमा मी हनमाण केली होिी हििे हावभाव आहण िाल यािंी 

आवृत्ती मी वाटेि करीि होिो. 
 
पण एवढ्यानेि हनभले नाही. आमच्या मालकीणबाई आहण इिर हबऱ्हाडकरु याचं्याबरोबर 

जेवावयाला बसलो असिाना, मी त्याचं्याशीही हिरसटपणे वार्ि होिो. त्यानंा िुच्छिा दाखहवि होिो. 
भाडंखोरपणा करीि होिो. माझे हे वार्णे माझ्या नेहमीच्या स्वभावानुसार नव्हिे. िे त्या कडक टीका 
करणाऱ्या टीकाकाराप्रमाणे होिे. आमच्या मालकीणबाईच्याही ध्यानाि ही र्ोट ग आलयावािनू राहहली नाही. 

 
“काय झाले आहे काय िुला?” त्या ्द्र्ारलया, “जरासा ्मगटपणेि वार्िो आहेस....” 
 
हे ऐकून मला ्लट आनंदि झाला. 
 
आनंद अशाकहरिा की, दुसऱ्या व्यक्िीिे जीवन कसे जर्ावयािे, हे मला कळले होिे. एखाद्या 

भहूमकेि आपलया स्विःला सामावनू घेणे म्हणजे काय, यािा अथग मला ्मर्ला होिा. 
 
मी स्नान करीि असिाना मला आठवले की, िी टीकाकारािी भहूमका मी वठहवि होिो िेव्हाही, 

आपण स्विः आपणि असलयािा माझा भाव लोपला नव्हिा. त्यावरुन मी हनष्ट्कषग काढला की, िो अहभनय 
करीि असिाना आपली स्विःिी होणारी स्स्थत्यन्िरे पाहाि असिाना, मला जो इिका अकस्लपि आनंद 
होि होिा िो याकारणामुळेि असावा. वस्िुिः माझ्या व्यस्क्िमत्वािे एक अंर् दोषहनदशगन करणाऱ्या एका 
टीकाकाराच्या व्यस्क्ित्वािे प्रकटन करीि असले, िरी त्यािवळेी मी दुसऱ्या अंर्ाने आपलया स्विःिा 
हनरीक्षक बनि होिो. 

 
आहण िरीही िो प्राणी माझे स्विःिे एक अंर् नव्हिा; असे मला म्हणिा येईल काय? माझ्या 

स्वभावािूनि त्यािी हनष्ट्पत्ती झालेली होिी. माझे व्यस्क्त्तत्व जणू काहंी मी दुभरं् केले होिे. त्यािील एक 
अंर् नट या नात्याने कायग करीि राहहले. दुसरे हनरीक्षक बनले. 

 
आियािी र्ोट ग अशी की, या दुहेरीपणािा माझ्या सजगनकायाला अडथळा आला नाही; िर ्लट 

त्यामुळे त्याला खरोखर पुट गी हमळाली. त्याला ्ते्तजन हमळून पे्ररणा लाभली. 
❋ ❋  
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३भूणमकाआणिसाचे 
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आमच्या मुखवटा संमेलन कायगक्रमाच्या परीक्षणात्मक पृथक्करणािे काम आम्ही आजच्या पाठाच्या 
वळेी केले. 

 
िात्साव सोन्याकडे वळून हिला म्हणाले. 
 
“असे काही नट, हवशषेिः नटी, असिाि की, ज्यानंा आपलया भहूमकािंी ियारी करण्यािी 

आवश्यकिा वाटि नाही. अथवा स्विःला दुसऱ्या व्यक्िींच्या स्वभावधमाि स्विःिे न पािंर कन न घेण्यािी 
र्रज वाटि नाही. कारण िे आपलया सवग भहूमका स्विःच्या आकषगक अंर्ाशंी बेिून घेि असिाि. त्याचं्या 
यशािी ्भारणी त्याचं्या याि रु्णावर आधारलेली असिे. त्याचं्या अभावी त्यांिी स्स्थिी झुलपे कापलेलया 
समॅ् सनसारखी अर्हिक ठरिे. 

 
“भहूमकेशी सबंंहधि असलेलया भावनािंा स्विःच्या अन्िरंर्ाि शोध घे्न त्यािी हनवड आहण वापर 

करणे वरे्ळे; आहण स्विःला सहजपणे ्पलब्ध असलेलया सामुरंथीशी जुळेल अशा रीिीने भहूमकेच्या 
स्वन पािि बदल करणे वरे्ळे. 

 
“ज्याच्यामुळे आपले स्विःिे आंहर्क, प्राकृहिक वैहशष्ट्ट्य पे्रक्षकाच्या नजरेआड होईल अशा 

कोणत्याही र्ोट गीिी कलपनाि अशा नटानंा भयप्रद वाटिे. 
 
“त्यािें मोहक दशगन लोकानंा खूष करीि असेल िर िे त्यािे प्रदशगन करिाि. त्यािें डोळे, िेहेरा 

आवाज, लकबी यामंध्ये त्यािें आकषगण साठहवले असेल, िर सोन्या, िू केलेस त्याप्रमाणे, िे त्याि र्ोट गींिे 
आपलया पे्रक्षकानंा दशगन घडवीि असिाि. 

 
“स्विःच्या नेहेमीच्या जीवनािंलयापेक्षा जर आपण िीि कमी आकषगक हदसणार असू, िर 

दुसऱ्याच्या भहूमकेि आपण स्विःला काय म्हणून बदलून घ्यावे? यािा अथग हाि की, िुमच्या स्वन पािील 
त्या भहूमकेपेक्षा हिच्या न पािंील स्विःवरि िुमिे अहधक पे्रम असिे. ही िूक आहे. िुमच्यामध्ये काहंी हवशषे 
शस्क्ि आहेि. िुम्ही केवळ स्विःिे प्रदशगन कन  शकिा असे नव्हे, िर िुम्ही हनमाण केलेलया भहूमकेिी 
अहभव्यक्िीही कन  शकिा. 

 
“स्विःच्या आकषगकिेवर हववकोास असणारे आहण हिच्यावरि हवसंबनू राहाणारे नट पुष्ट्कळ 

असिाि. आपलया पे्रक्षकानंा िे हििेि दशगन घडवीि असिाि. दाशा आहण हनकोलस यािेंि पहाना. त्यािंी 
अशी समजूि आहे की, आपले आकषगण आपलया भावनाचं्या खोलपणािं आहण ज्या ्त्कट रीिीने त्यािंी 
अनुभिूी िी घेिाि त्याि आहे. आपली प्रत्येक भहूमका िी या पायावर आधान न प्रकट करीि असिाि. 
आहण िसे करिाना आपलया व्यस्क्िर्ि देणग्यािंा भरपूर मसाला िी त्याि हमसळीि असिाि. 

 



 अनुक्रमणिका 

“सोन्या, िू स्विःच्या बाह्य देणग्यावंर पे्रम करिेस, िर िी दोघे आपलया आंिहरक रु्णाचं्या 
बाबिीि ्दासीन राहाि नाहीि. 

 
“वषेभषूा आहण रंर्प्रसाधनं यािंी पवा का करावयािी. —िसे पाहहले, िर िुमच्या मार्ाि त्यािंा 

अडथळाि होिो. 
 
“ही सुद्धा एक िूक आहे आहण हिच्यापासून िुम्ही आपली सोडवणूक कन न घेिली पाहहजे. 

स्विःच्या अंिरंर्ािंील आपलया भहूमकेवर पे्रम करण्यास हशका. हििी बाधंणी करण्याला आवश्यक 
असलेलया सजगनशस्क्ि िुमच्यािि आहेि. 

 
“याहून आणखी वरे्ळ्याप्रकारिेही नट असिाि. आजूबाजूला पाहाण्यािी र्रज नाही. िशा 

प्रकारािं स्विःला समाहवट ग कन न घेण्याइिकी सवड अजून िुम्हाला हमळालेली नाही. हे नट आपलया 
पे्रक्षकावंर स्विःच्या स्विंत्र मार्ांनी, आपलया खास बनावटीच्या अहभनयाच्या हवशषे प्रकारच्या क्लृप्त्यानंी 
छाप पाडीि असिाि. आपलया पे्रक्षकापुढे स्विःिे प्रदशगन करावयािे, हेि रंर्भमूीवर येण्यािे त्यािें एकमेव 
प्रयोजन असिे. आपलया वैहशष्ट्ट्यािें लोकापुढे प्रदशगन करण्यािी सहंध त्यानंा यामुळे हमळणार नसेल, िर 
दुसऱ्या भहूमकािं स्विःिे न पान्िर करण्यािे कट ग त्यानंी का कराविे? 

 
“नकली नटािंा एक वर्ग आहे. िो म्हणजे, िंत्र आहण क्लृप्त्या यामंध्ये अत्यंि हनपुण असणाऱ्या, 

पण त्याही र्ोट गी स्विःच्या पहरश्रमाने हनमाण केलेलया नसणाऱ्या नटािंा. हनरहनराळ्या काळािंील आहण 
देशािंील नटाकंडून आपआपलया सामुरंथीिी त्यांनी केवळ ्सनवारी केलेली असिे. त्यािंी भहूमकािंी 
अहभव्यस्क्ि केवळ साकेंहिक कमगकाडंावर ्भारलेली असिे. सबधं जर्ाि कोठेही प्रयोर् करिा यावा या 
दृट गीने प्रत्येक भहूमका कशी व्यक्ि करावयािी हे त्यानंा माहहि असिे. अशा नटाचं्या दृट गीने सवग भहूमका हे 
कायम स्वन पािं कोरलेले आहण मान्यिा पावलेले छाप असिाि. िसे नसेल िर वषांिून िीनश े पासट ग 
भहूमका, केवळ एकेका िालमीनंिर, लहान र्ावंािंील काहंी नाटकार्ृहािूंन पद्धि आहे त्याप्रमाणे, त्यानंा 
करिा येणे शक्य होणार नाही. 

 
“िुमच्यापैकी ज्यािंा हा धोक्यािा सोपा मार्ग पत्करण्याकडे कल असेल, त्यानंा वळेीि 

सावधहर्रीिी सूिना देणे मला इट ग वाटिे. 
 
“िुझी स्विःिीि र्ोट ग घे, हरंथशा. िू काळजीपूवगक रंर् आहण पोशाख त्यािंी हनवड केलीस खरी; 

पण िेवढ्यानेि पाठाच्यावळेीं िू मेहिस्टॉिेलीसिी प्रहिमा हनमाण केलीस, त्याच्या स्वन पािं स्विःिे 
पहरविगन केलेस, हनदान स्विः त्यािं दडून िरी राहहलास, असे समजू नकोस. होय, िी िुझी िूक होिी. 
िसे कन नही िंू नेहमी आहेस िोि देखणा िरुण राहहला होिास. िू केवळ एक बाह्य कवि घािलेस, 
आम्ही ज्यानंा आमच्या पहरभाषेि र्ॉहथक अथवा मध्ययुर्ीि अहभनय क्लृप्त्या म्हणिो, त्यािंील काहंी िू 
त्याकहरिा आत्मसाि कन न घेिलया होत्यास, एवढेि! 

 
“‘दी रे्ममग ऑफ दी श्रू’ मध्ये आम्हाला िू त्याि जाम्याहनम्यािं हदसलास. िरक ऐवढाि की 

करुण पहरणामापेक्षा हवनोदी पहरणामाकरिा िो अहधक साजून हदसिील असे काहंी बदल िू त्याि केले 
होिेस. 



 अनुक्रमणिका 

“आधुहनक छंदोबद्ध नाटके अथवा हास्यके यामंधील िुझी पोशाखािी िऱ्हा आम्हाला आिा 
पहरहिि झाली आहे. िू रंर्पीठावर असिाना कोणिाही पोशाख घािलेला असलास; अथवा काहंीही 
रंर्प्रसाधन केलेले असले; हकवा कोणत्याही संवयी आहण लकबी स्विःला लावनू घेिलेलया असलया, 
िरीही ‘नटवयग हरंथशा र्ोव्हरकॉव’ पासून स्विःिी कधीि सुटका कन न घेऊ शकि नाहीस. 

 
“आहण िरीही. — अथाि हे सवगस्वी खरे नाही — िुझ्या या ठरीव ठशाच्या पद्धिी, िुझे ‘नटवयग 

हरंथशा र्ोव्हरकॉव’ शी नािे जोडीि नाहीि; िर त्या प्रकारच्या सावगकालीन नटाशी त्या िुला हनर्डीि करीि 
असिाि. 
 

“िुला वाटि असेल की, आपले हावभाव आपली िालण्यािी आहण बोलण्यािी ढब, ही आपली 
स्विःिी आहेि. पण िी िशी नाहीि. िे सावगहत्रक स्वन पािे, कायमच्या पोलादी आकाराि ठसहवलेले, सवग 
साधारण स्वन पािे सािे आहेि. आहण ज्यानंी कलेऐवजी धंद्यािा आश्रय केला आहे, अशा नटानंी िे 
अस्स्ित्वाि आणलेले आहेि. आिा कधीकाळी, आम्ही पूवी कधी न पाहहलेले असे काहंी आम्हाला 
रंर्भमूीवर दाखहवण्यािे िू मनािं आणलेस; वास्िव जीवनाि जसा िू आहेस. नटवयग हरंथशा र्ोव्हरकॉव 
नव्हे; िर हरंथशा हा माणसू — िसा आम्हाला िू स्विःला दाखहवलास, िर िे िार िारं्ले होईल. कारण 
माणूस म्हणून िुझ्यामध्ये जे काहंी आहे, िे िुझ्यािील नटपणापेक्षा अहधक आकषगक आहण वैहशष्ट्ट्ययुक्ि 
आहे. आम्हाला िो ‘िू’ हदसू दे. नट र्ोव्हरकॉवला आम्ही सबंध जन्मभर वरे्वरे्ळ्या नाटकर्ृहािूंन पाहाि 
आलो आहोि. 

 
“माझी खात्री आहे की, हरंथशा हा माणूस, स्वभाव हवशषेाच्या खासपणाने युक्ि अशा भहूमकाचं्या 

एका समरंथ हपढीला जन्म देऊ शकेल; पण नट हरंथशाला मात्र काहंीही हनमाण करिा येणार नाही. कारण 
रंर्भमूीवरील रबरी ठशािा नाट्यव्यापार अत्यंि मयाहदि असून आिापाविेो िो अर्दी िळापयंि, 
अखेरच्या थरापयंि ढवळून हनघाला आहे. 

 
हरंथशानंिर िात्सावनी वान्यािा प्रयत्न ििेसाठी घेिला. हदग्दशगक त्याच्या सबंंधाि हळूहळू 

अहधकाहधक कठोर होऊ लार्ले आहेि हे स्पट ग हदसिे. अथािि त्याच्या र्ैदी सवयी मोडून काढण्याकहरिा 
िे िसे करीि असणार यािं शकंा नाही. आहण िे त्याला ्पयुक्ि आहण िायदेशीरि ठरेल. 

 
“िू आम्हाला जे सोंर् दाखहवलेस त्याला काहंीही न प नव्हिे. िो केवळ एक र्ैरसमज होिा. धड 

ना माणूस ना माकड अशी त्यािी स्स्थिी होिी. धुराडी साि करणाऱ्या माणसासारखे िे सोंर् हदसि होिे. 
त्यािा िेहरा म्हणजे केवळ रंर्ािे कंुिले पुसण्यािे एक घाणेरडे िडके वाटे. 
 

“आहण िुझी वार्णुक, हालिाली आहण कृहि ह्यािें काय? काय होिी िी? लकवा रोर्ािा एखादा 
प्रकार होिा का िो? कुणीिरी म्हािाऱ्या माणसाच्या बाह्य सोंर्ाच्या आड स्विःला लपहवण्यािी िुझी इच्छा 
होिी. पण त्याि िंू यशस्वी झाला नाहीस. ्लट अहधक ्घडपणे आहण स्पट ग रीिीने नट वान्या व्युन त्सॉिे 
िू प्रदशगन केलेस, कारण िुझे सर्ळे वडेेवाकडे हावभाव, ज्यािी भहूमका िू वठवीि होिास असे िुला वाटि 
होिे, त्या म्हािाऱ्या माणसापेक्षा िुला स्विःलाि अहधक साजून हदसणारे होिे. 

 



 अनुक्रमणिका 

“अत्यहभनयािी िुझी ही पद्धिी म्हणजे िू आपले स्विःिेि अहधक ्घडे प्रदशगन करीि असलयािा 
पुरावा होिा. िे सारे िुला स्विःलाि शोभणारे होिे; आहण िुला ज्यािे हित्र रंर्वावयािे होिे िो म्हािारा 
माणूस त्याि कुठलयाही क्षणी, कोठेही प्रहिहबबि होि नव्हिा. 
 

“अशा प्रकारिे व्यक्िीकरण हे खरे खुरे बदल नव्हेि त्याच्या योर्ाने िक्ि िुम्ही स्विः ्घडे 
पडिा आहण वडेेवाकडे हावभाव करण्याला सहंध सापडिे. 
 

“िुला खऱ्याखुऱ्या भहूमका हनमितमिीिी कलपना पसंि नाही. भहूमकेच्या अंिरंर्ाि प्रवशे करणे िुला 
आवडि नाही. हकबहुना िे काय असिे, हेही िुला माहहि नाही. अर्र िे माहहि असण्यािी िुला र्रजि 
वाटि नाही. यामुळे त्याऐवजी जे काहंी िू आम्हाला दाखहवलेस, त्यािी र्ंभीरपणे ििा करण्यािीही 
आवश्यकिा नाही. कोणत्याही हनहमत्ताने अथवा पहरस्स्थिीि, जे कोणत्याही रंर्भमूीवर कधीही हदसू नये, 
असे िे होिे. 
 

मला आशा वाटिे की, िुझ्या या अपयशामुळे िू िाळ्यावर येशील; आहण मी जे सारं्िो त्यासंबधंीिा 
आहण इथलया वर्ािलया या कामासबंंधीच्या िुझ्या ्घड हदसून येणाऱ्या बपेवाइच्या धोरणाच्या बाबिीि 
िुला नीट हविार करण्यािी इच्छा ्त्पन्न होइल. असे न झाले िर त्यािे दुष्ट्पहरणाम िुझे िुलाि भोर्ाव े
लार्िील.” 
 

दुदैवाने िात्सावना अिानकपणे बोलावणे आलयामुळे आमच्या कामाि इथे व्यत्यय आला; आहण 
मर् रॅखमनावनी आपला कवाइिीिा पाठ सुरु केला. 

 
२ 
 

मुखवटा संमेलनाच्या कायगक्रमािे परीक्षण िात्सावनी पढेु िालू केले. 
 
“आपलया भहूमकेच्या स्वन पािं स्विःच्या व्यस्क्िमत्त्वािा संपूणग बदल करणे ज्यानंा मनापासून 

आवडि नाही अथवा जे िसे करण्यािे टाळिाि, अशा नटासंंबंधी मी पूवीि साहंर्िले आहे. 
 

“आिा दुसऱ्या वरे्ळ्या प्रकारच्या नटासंंबधंी, यािी हवरुद्ध बाजू म्हणनू सारं्िो. त्यानंा एकंदरीि 
भहूमकाहनमितमिीच्या हदशनेे वरे्वरे्ळ्या कारणासाठी खास प्रयत्न करावसेे वाटिाि. िे असे करिाि यािे 
कारण त्याना असाधारण सौंदयािी देणर्ी हमळालेली नसिे; आपलया आिंहरक अर्र बाह्यशक्िींनी 
पे्रक्षकानंा मोहहि करण्यािे सामर्थयग त्यानंा नसिे; व्यक्िी या दृट गीने त्यानंा नाटकी रुबाब नसिो; आहण 
त्यामुळे त्यानंा आपलया भहूमकाचं्या स्वन पाि आपलया स्विःमध्ये नसलेले आकषगण त्या भहूमकाचं्या 
अंिरंर्ाि शोधणे भार् असिे. 
 

“हे साध्य करण्याकरिा त्यानंा अत्यंि सुसंस्काहरि िंत्रािी, त्यािप्रमाणे िार मोठ्या कलात्मक 
संवदेनाक्षमिेिी आवश्यकिा असिे. दुदैवाने ही अत्युत्कृट ग आहण अत्यंि मौलयवान देणर्ी क्वहिि कोणाला 
हमळालेली आढळिे; पण जर िशी िी एखाद्याला हमळालेली नसेल, िर िो नट क्लृप्त्या आहण अत्यहभनय 
याचं्या खोट्या िंदािं सहजासहजी िसण्यािा संभव असिो. 
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“भहूमकाहनमितमिीिे कोणिे मार्ग खरे आहण कोणिे खोटे; हे िुम्हाला अहधक स्पट गपणे 
समजण्याकरिा, ्दाहरणादाखल म्हणनू, आपलयाला अहधक माहहि असलेलया नटाच्या हवहवध अंर्ािंी 
न परेषा मी िुम्हाला दाखहवणार आहे. हे करीि असिाना िुम्हाला आणखी वरे्ळी ्दाहरणे देण्याच्या 
भरीस न पडिा, िुम्ही पोशाख आहण रंर्प्रसाधने याचं्याद्वारा नुकिेि जे कन न दाखहवले, त्यािीलि काहंी 
र्ोट गींिा ्ल्लेख मी करणार आहे. 
 

“रंर्भमूीवर एखादी भहूमका सवगसाधारण स्वन पािं प्रकट करिा येणे शक्य आहे. व्यापारी, हशपाई, 
सरदार, शिेकरी इत्याहद. वरवरच्या हनरीक्षणासाठी, पूवी भहूमकािें वर्ीकरण अशाप्रकारच्या हभन्नहभन्न 
श्रेणीि करण्याि येि असे. या भहूमकाकंरिा वार्णकुीिील ठळक लकबीिे आहण सवईिे खास सािे ियार 
कन न घेणे कठीण नाही. ्दाहरणाथग धंदेवाईक हशपाई बहुशः नेहमी िाठ आहण सरळ ्भा राहािो. 
सवगसाधारण माणसाप्रमाणे िालण्याऐवजी कवायिीिी पावले टाकिो. खादं्यावरील आपलया अहधकार 
दशगक पट्टट्यािें प्रदशगन करण्याकरिा ं खादें ्डवीि असिो. पराण्यािंा आवाज व्हावा म्हणून टािंा 
एकमेकावर आपटीि असिो आहण बोलिाना मोठ्याने रु्ररु्रलयासारखा आवाज काढण्यािी त्याला सवय 
असिे. र्ावंढ्यािला शिेकरी माणूस कोठेही थंुकिो. हािरुमाल न घेिाि नाक हशकरिो. त्यािे िालणे 
बेढब असिे. बोलणे मोडके िोडके असिे. अंर्रख्याच्या टोकाला िो आपले िोंड पुशीि असिो. खानदान 
सरदार दरकदार माणूस टॉप हॅट जवळ बाळर्िो. त्याच्या हािािं मोजे असिाि. आहण डोळ्याला 
एकभींर्ी िष्ट्मा असिो. त्यािे बोलणे कृहत्रम असिे. आपलया घड्याळाच्या छेड्याशी अथवा एकहभर्ी 
िष्ट्म्याच्या हििीशी िाळे करीि राहणे त्याला आवडिे. या सवग साधारणी-कारणाने बनहवलेलया क्लृप्त्या 
आहेि आहण त्यािंा वापर केलयाने भहूमकाप्रकटन होिे अशी समजूि असिे. त्या साऱ्या प्रत्यक्षजीवनािून 
घेिलेलया असिाि. त्या वास्िवाि अस्स्ित्वाि असिाि. पण भहूमकािें ममग त्यािं समाहवट ग झालेले नसिे. 
त्यानंा व्यस्क्िर्ि वैहशष्ट्ट्य प्राप्ि झालेले नसिे. 
 

“यािप्रकारच्या अहिसुलभ पद्धिीच्या सजावटीने वास्याने आपला प्रश्न सोडहवण्यािा अट्टाहास 
केला. ऐखाद्या व्यापाऱ्यािे हित्र म्हणून मान्य होणाऱ्या िपहशलाच्या र्ोट गी त्याने आपलयाला पुरवलया. पण 
त्या त्याच्या भहूमकेच्या स्वभावधमाच्या हनदशगक स्वन पाच्या नव्हत्या हशवाय िो साधा-सुधा व्यापारीही 
नव्हिा; िर अविरण हिन्हािला प्रहिहनहधक व्यापारीं होिा. 

 
“हलओच्या संबधंी हेि म्हणिा येईल. त्याने हनमाण केलेला सरदार, हेही एक साधारणीकरणि 

होिे. िे त्याने दैनंहदन जीवनासाठी ियार केलेले नसून खास रंर्भमूीकरिा ंबनहवले होिे. 
 

“ही दोन्हीही परंपरार्ि, हनजीव, आहण हवटलेली हित्रणे होिी. बहुिेक सवग नाटकर्ृहािूंन 
नटाकंडून त्यािंीि अपेक्षा असिे, िी हजविं माणसे नव्हिी; जते्रिली हनजीव बाहुली होिी. 

 
“अहधक िीव्र हनरीक्षणशक्िी असलेले दुसरे काहंी नट या सवगसाधारण प्रकारािील ठरीव 

पात्राऐवजी अशा वर्ांच्या ्पशाखीय वैहशष्ट्ट्यािंी हनवड कन  शकिाि. लष्ट्करी माणसामंाणसाि त्याना 
िरक करिा येिो. साधा हशपाई आहण र्ाडगसच्या पथकािील हशपाई यािंला भेद िे ओळखिाि. पायदळ 
आहण घोडदळ; हशपाई, अहधकारी आहण सेनापहि; यामंधील वरे्ळेपणािंी त्यानंा कलपना असिे. व्यापारी 
म्हटला िर िो लहान दुकानदार असेल, अडत्या असेल हकवा एखाद्या वस्िुभाडंारािा मालक असेल. 
त्यािप्रमाणे, सरदार जहाहर्रदारािी ओळख पटहवणारी, िे राजधानींि राहणारे आहेि का र्ावंाि राहणारे 
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आहेि, रहशयन आहेि का परदेशी आहेि, हे दशगहवणारी सारी वैहशष्ट्टे्य त्याना माहहि असिाि. वरे्वरे्ळ्या 
र्टाचं्या अशा प्रकारच्या प्रहिहनधींना िे वैहशष्ट्ट्यपूणग लकबी अथवा पोशाख देिाि आहण त्यानंा हजविं 
करिाि. 
 

“या दृट गीने पॉलिी कामहर्री अहधक िारं्ली होिी. मुखवटाप्रदशगन- कायगक्रमािील, सर्ळ्या 
सवगसाधारण स्वन पाच्या लष्ट्करी भहूमकािं, त्यालाि काही मूलभिू स्वन पािे नमुनेदार हवशषे प्रकट करिा 
आले. त्यामुळे त्याने घेिलेली भहूमका सवगसाधारण लष्ट्करी माणसािी वाटली नाही. िी खऱ्याखुऱ्या 
धंदेवाईक हशपायािी वाटली. हिसऱ्या प्रकारच्या र्टािं पूवीच्याहूनही अहधक ्च्च दजािा अहधक 
िपशीलवार रीिीने हनरीक्षण करण्यािा, रु्ण असिो. आिा आपलया हशपायाला नावं असिे, इव्हान 
इवानस्व्हि इव्हानॉव; आहण त्यािा िेहेरा मोहरा दुसऱ्या कोणत्याही हशपायासारखा नसिो. असा हा माणसू 
अहनहििपणे सवगसाधारण लष्ट्करी माणूस नसिो; िर ऐक हवहशट ग वैयस्क्िकिा असलेला हशपाई असिो. 

 
“या वैयस्क्िक वैहशष्ट्टे्य हनमाण करण्याच्या दृट गीने पाहिा, िक्ि कोस्त्याि यशस्वी ठरला. त्याने 

आपलयापढेु ्भी केली िी एक धाडसी, कलात्मक हनमितमिी होिी. म्हणूनि हिच्याहवषयी िपशीलवार 
हवविेन करणे अर्त्यािे आहे. 

 
“मी कोस्त्याला त्याच्या टीकाकाराच्या हवकासािा िपशीलवार इहिहास आपलयाला सारं्ण्यास 

सारं्णार आहे. च्या सजगनशील प्रहक्रयेिी त्याला आपली भहूमका जर्ण्याला मदि झाली, िी समजून घेणे 
आपलयाला मनोरंजक वाटेल. 
 

हदग्दशगकानंी साहंर्िलयाप्रमाणे मी केले. िो डार्ळलेला हवटका डर्ला घालणारा माणूस माझ्या 
अंिरंर्ाि कसाकसा पहरणि होि रे्ला, याहवषयी मी आपलया रोजहनशीि जे नमूद कन न ठेवले होिे, िे 
सारे अनुक्रमाने, पायरी-पायरीने मी त्यानंा साहंर्िला. अत्यिं सावधानपणे माझे म्हणणे ऐकलयानंिर 
हदग्दशगकानंी मला आपली हहककि पुढे िालू ठेवण्यास साहंर्िले. 
 

“मला एकप्रकारिे खास समाधान वाटि होिे. पूवी अनुभवलेलया कोणत्याही भावनेपेक्षा िे 
समाधान सवगस्वी वरे्ळे होिे.” मी ्त्साहाने ्त्तर हदले. “कदाहिि आमच्या िािणी प्रयोर्ािील ऑथेल्लो 
आहण ईयार्ोमधील प्रवशेाि काम करिाना मला जो आनंद झाला होिा, त्याच्याशी यािी काहंी अंशी िुलना 
करिा येईल. इिरवळेी वरे्वरे्ळे पाठ करीि असिानाही मला त्या अनुभवािी झलक कधी कधी हमळि 
असे.” 
 

“िुला काय म्हणावयािे आहे यािी िू अहधक हनहिि शब्दाि िोड कन  शकशील का? 
 
“प्रथम म्हणजे आहण मला वाटे मी करी त्याच्या वास्िविेवर माझा प्रामाहणकपणे आहण पूणांशाने 

आरंभापासूनि भरवसा होिा. त्यामधून माझ्यामध्ये आत्महववकोास ्त्पन्न झाला. मी हनमाण केलेलया 
प्रहिमेच्या सचे्चपणाबद्दल आहण हिच्या कृिीच्या प्रामाहणकपणाबद्दल माझी खात्री होिी. मात्र माझा हा 
आत्महववकोास एखाद्या स्विःमध्येि र्ढून रे्लेलया व्यक्िीिा, एखाद्या आत्मकें हद्रि नटािा, आत्महववकोास 
नव्हिा. त्यािे स्वन प अर्दी वरे्ळे होिे. स्विःच्या प्रामाहणकपणाबद्दलच्या एकजीवपणािी खात्री असलयािे 
होिे. 
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“मी िुमच्याशी कशा रीिीने वार्लो िेि पाहा. िुमच्याबद्दल मला परमावधीिा आदर आहण नम्रभाव 
आहे. सवगसाधारणपणे आपलयासमोर मोकळेपणाने बोलण्यासदेखील मला संकोि वाटिो. मी हदग्दशगकाशी 
बोलि आहे. हे मी कधीि हवसरि नाही. मला िुमच्यासमोर स्वैर बोलणे, भावना बलेर्ामपणे सोडणे शक्य 
होि नाही. पण त्या दुसऱ्या माणसाच्या शरीराि हशरिाि िुमच्याबद्दलिी माझी वृत्ती पार, अर्दी आमलूारंथ, 
बदलून रे्ली. मला वाटू लार्ले की, िुमच्याशी मी बोलि नव्हिो, िर माझ्याहून सवगस्वी वरे्ळा असा 
दुसराि कोणीिरी माणसू बोलि होिा; आहण िुम्ही आहण मी त्यािे हनरीक्षण करीि होिो. यामुळेि िुम्ही 
अर्दी माझ्याजवळ होिा, िुमिी दृट गी माझ्या मीपणाला भेदून जाि होिी, िरीही मी त्याने र्ोंधळून जाि 
नव्हिो; िर ्लट त्यामुळे मला अहधकि स्िुरण िढि होिे. िुमच्याकडे धीटपणे नजर रोखून पाहािाना 
मला एक प्रकारिी मौज वाटि होिी. त्यािवळेी मला अशीही भावना होिी की, िुम्हाला यस्त्कंहििही न 
हभिा, न घाबरिा, िुमच्याकडे िसे पाहण्यािा मला अहधकार आहे. आपलया स्विःच्या व्यस्क्ित्वाि िुमच्या 
बाबिीि मी हे कधीिरी कन  शकलो असिो का? कोणत्याही पहरस्स्थिीि मी कधीही कन  शकलो नसिो 
खास. पण दुसऱ्या माणसाच्या न पाि मी िुमच्यासमोर वाटेल िेवढा आर्ा्पणा करीि होिो आहण िुमच्या 
डोळ्याला डोळा हभडवनू जर िुमच्या संबंधाि देखील िे मी कन  शकि होिो; िर पद दीपापलीकडील 
पे्रक्षकाचं्या संबधंाि िसे धाडस करण्यास मला काहीि भय वाटण्यािे कारण नव्हिे.” 
 

“होय. पण रंर्मुखाच्या कमानीपलीकडील िे अंधारी हववर नजरेसमोर आले िेव्हा काय वाटले?” 
हवद्यार्थयांपैकी एकाने हविारले. 
 

“मला त्यािी नुसिी जाणीवदेखील झाली नाही. माझे समरंथ अस्स्ित्व आपलयामध्ये सामावनू 
घेणाऱ्या अशा एका िार अहधक आकषगक अनुभवाि मी पार बुडून रे्लो होिो.” 
 

“िेव्हा” िात्साव माझ्या एकंदर बोलण्यािा महथिाथग सारं्ण्याच्या दृट गीने म्हणाले; “कोस्त्या त्याने 
हनमाण केलेलया घृणास्पद टीकाकाराच्या भहूमकेिे जीवन खरोखरि जर्ला यािं शकंा नाही. यावन न 
िुमच्या लक्षाि येइल की दुसऱ्याच्या भहूमकेि असिाही आपलयाला स्विःिे भाव, भावना आहण पे्ररणा 
वापरिा ये् शकिाि; कारण कोस्त्या त्या टीकाकाराच्या भहूमकेि असिाना त्यािे स्विःिे भाव कायगक्षम 
होिेि की नाही?” 
 

“आिा प्रश्न असा की, त्याने हनमाण केलेलया प्रहिमेिा मुखवटा न घालिा िो आपलया त्याि 
भावना व्यक्ि करण्यािे धाडस कन  शकेल काय? कदाहिि कोठेिरी त्याच्या अंिरंर्ाि अर्दी खोल जार्ी 
अशी काहंी बीजे असिील की, ज्यामधून याप्रकारिे घृणास्पद व्यस्क्ित्व अस्स्ित्वािं याव.े समजा की, आिा 
आपण त्याला इथलया इथे, पोषाख न घालिा आहण रंर्प्रसाधना न करिा पुन्हा िेि कन न दाखवायला 
साहंर्िले, िर िे करण्यािे धाडस त्याला करवले असे िुम्हाला वाटिे का!” 

 
हे शवेटिे वाक्य िात्सावनी काहंीसे आव्हानाच्या स्वराि ्च्चारले. 
 
“का ंनाही?” मी जबाब हदला. “हकिीिरी वळेा िो भार् मी िोंडाला रंर् लावलयाहशवाय कन न 

पाहहला आहे.” 
 
“पण त्यावळेी िुझ्या िेहेऱ्यावरिे भाव, िालण्यािी पद्धहि आहण हािवारेही यथोहिि असि का?” 
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“अथािि असि.” 
 

“िर मर् रंर्प्रसाधनािी जार्ा त्याने घेिली होिी. पण िो महत्वािा भार् नाही. प्रसाधन न 
करिाही माणसाला मुखवट्यािा आभास हनमाण करिा येईल. पण मला म्हणावयािे आहे िे हे की, िुझी 
स्विःिी वैयस्क्िक वैहशष्ट्टे्य, मर् िी बरी वाईट कशीही असोि, पण जी अर्दी िुझ्या अत्यंि हजव्हाळ्यािी 
आहण रु्प्ि स्वरुपािी असिील, िी िू कोणत्याही प्रहिमेच्या आड न दडहविा, स्विःच्या खऱ्या स्वन पाि 
आम्हाला प्रकट कन न दाखव.” 
 

“िसे करावयाला मला शरम वाटेल.” मी कबलू केले. 
 

“पण जर िू स्विःला एखाद्या भहूमकेच्या प्रहिमेच्या आड दडहवलेले असलेस, िरीही िुला 
र्ोंधळलयासारखे होईल का?” 

 
“नाही. त्या स्स्थिीि िुम्ही सारं्ाल िे मी करु शकेन.” 

 
“पाहहलेस. मी िेि म्हणिो आहे.” िात्साव खुष होऊन ्द्र्ारले, “मुखवट्याच्या संमेलनाि 

अर्दी नेमके हेि घडले. एखाद्या मुलीशी बोलावयाला सुध्दा दबकणारा एक लाजाळू िरुण, एकाएकी 
मुखवट्याच्या आडून आपलया अत्यंि खाजर्ी स्वन पाच्या भावना –ज्या िो स्वप्नाि सुध्दा आपलया 
नेहमीच्या व्यवहाराि अर्दी हलक्या आवाजािही कोणाला ्च्चारुन दाखहवणार नाही, त्या कशा ्घड 
्घड, भडाभडा बोलून दाखहविो िे आपण पाहहलेि. 
 

“इिका हनभीड िो कशामुळे हो्ं शकिो? ज्या पोशाखाच्या आहण मुखवट्याच्या आड िो दडलेला 
असिो त्यामुळे. पण त्या दुसऱ्या माणसाच्या भहूमकेच्या आडोशाि िो जे बोलंू शकिो, िो िे आपलया 
स्विःच्या विीने बोलण्यािे धाडस कधीि करणार नाही. कारण त्या दुसऱ्या व्यक्िीच्या शब्दािी जबाबदारी 
आपलयावर आहे अशी िेव्हा ंत्यािी भावना नसिे.” 

 
“अशा रीिीने भहूमकेिे व्यक्िीकरण म्हणजे नटाच्या व्यस्क्ित्वाला झाकणारा मुखवटा असिो. 

त्याच्या आश्रयाखाली त्याला आपले अंिरंर् आपलया खाजर्ी भावनाच्या अत्यंि नाजुक िपहशलापयंि 
्घडे कन न दाखहविा येिे. भहूमकाहनमितमिीिे हे एक अरं् आहे. अथवा त्यािा महत्वािा रु्ण आहे. िुमच्या 
हे लक्षाि आले आहे का, की; दुसऱ्या भहूमकाचं्या व्यस्क्िमत्वािं स्विःला रुपान्िहरि कन न घेण्यास ियार 
नसलेले नट, हवशषेिः नटी, नेहमी रंर्भमूीवर सुन्दर, ्च्च कुळािील, सुस्वभावी, भावनाप्रधान व्यक्िींच्या 
भहूमका करावयाला ्त्सुक असिाि. याच्या्लट प्रौढ भूहमका करणाऱ्या नटानंा लबाड माणसाचं्या, हवदू्रप 
आहण हवहित्र व्यक्िींच्या भहूमका करण्यास आवडिाि. कारण त्यानंा त्यािं सुस्पट ग बाह्यरेषा, हित्रहवहित्र 
आकृहिबधं आहण ठळक स्वन पािील प्रहिमा हनमाण करण्यािी संधी सुलभपणे हमळि असिे....आहण या 
साऱ्या र्ोट गी रंर्भमूीवरील िात्काहलक पहरणामाच्या दृट गीने अहधक प्रभावी असिाि आहण पे्रक्षकाच्या 
स्मरणाि त्याचं्या ठशािे अवशषे खूप दीघगकालपयंि हटकून राहािाि.” 
 

“खऱ्याखुऱ्या न पान्िराने हसद्ध झालेले भहूमकेिे व्यक्िीकरण हा एकप्रकारिा पुनजगन्म आहे; आहण 
िी एक िार महत्त्वािी र्ोट ग आहे. नटाला रंर्भमूीवर पे्रक्षकापंुढे आत्मप्रदशगन करावयािे नसिे; िर एक 
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प्रहिमा साकार करण्यािी जबाबदारी त्याच्यावर असिे. यामुळे अशा प्रकारिा पनुजगन्म ही आपणा सवांना 
महत्त्वािी आवश्यकिा आहे. वरे्ळ्या शब्दािं सारं्ावयािे िर, जे नट कलाविं असिाि, प्रहिमािें हनमािे 
असिाि, त्यानंी ज्या भहूमकािं आपलयाला पनुजगन्म घेण्यािी संहध असेल अशाि भहूमकािंा स्वीकार 
करावा.” 
 

३ 
 

आज िात्साव शाळेिील रंर्पीठावर आले िे वान्याच्या खांद्यावर हाि टाकून. वान्यािे डोळे लाल 
झालेले होिे. िो ्घड्घड अस्वस्थ झालेला हदसि होिा. 
 

आपले संभाषण पुढे िालवीि िे त्याला ्दे्दशून म्हणाले : 
 

“ठीक! जा; पाहा प्रयत्न कन न.” 
 

एका हमहनटानंिर वान्या अधांर् वायूिा झटका आलयाप्रमाणे शरीर दुमडलेलया अवस्थेि सवग 
खोलीभर धडपडि असलेला हदसूं लार्ला. 
 

“नाही.” िात्साव त्याला थाबंवनू म्हणाले, “िंू कोणी माणूस वाटि नाहीस. एखादा राक्षस हकवा 
एखादा कटल  हिश वाटिोस. अहिरंजन कन  नकोस.” 

 
दुसऱ्या क्षणी वान्या एखाद्या िरुण माणसाप्रमाणे जलद र्िीनें खोलीभर धडपडू लार्ला. 

 
“आिा हे िार ्धम करणे झाले.” िात्साव पनु्हा त्याला िाळ्यावर आणीि म्हणाले, “िुझी िकू 

ही आहे की, िू नजीकिा सोप्यािला सोपा मार्ग पत्करिोस. केवळ बाह्य स्वन पािी नक्कल करण्याि िुला 
र्ोडी वाटिे. पण नक्कल म्हणजे स्विंत्र हनमितमिी नव्हे. हा मार्ग स्वीकारणे िारं्ले नाही. म्हािारपणािे हवशषे 
स्वभावधमग काय असिाि यािा अभ्यास करण्यापासून िू सुरुवाि केलीस, िर िे िुला अहधक िायद्यािे 
ठरेल. त्यायोर्ाने िुला आपलया स्विःच्या स्वभावाि कशािा शोध घेिला पाहहजे यािी स्पट ग कलपना 
येईल.” 

 
“एखादा िरुण माणूस िाबडिोब ्डी मारिो, झटकन वळिो, पळिो, खाली बसिो, ्भा राहिो; 

आहण हे सारे करिाना त्याला काहंीही पूवगियारी करावी लार्ि नाही. पण एखाद्या म्हािाऱ्या माणसाला 
िसे करण्यािी शक्यिा राहहलेली नसिे. असे का असाव?े” 

 
“कारण िो म्हािारा असिो म्हणून.” वान्या म्हणाला. 

 
“हा त्याच्या कारणािा खुलासा नव्हे. या व्यहिहरक्ि हनव्वळ शारीहरक स्वन पािी अशी त्यािी 

दुसरी अनेक कारणे आहेि.” 
 

“्दाहरणाथग कोणिी?” 
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“काहंी लवण-द्रव्यािें अवशषे, स्नायिूा िाठरपणा आहण आणखीही अशी काहंी कारणे, यामुंळे 
माणसािी शरीरप्रकृिी दुबगल होि असिे. आहण जसेजसे वय वाढि जािे िसिसे म्हािाऱ्या माणसाच्या 
साधं्यामंधील स्स्नग्ध द्रव्य हळू हळू कमी होि जािे. यामुळे र्ंजलेलया लोखंडाप्रमाणे िे घासायला आहण 
हकरहकरायला लार्िाि. असे झाले की, त्याच्या हावभावािला हवस्िार कमी होिो; व त्यामुळे त्याच्या 
धडािील लवहिकपणा कमी होऊन त्याला वरे्वरे्ळ्या कोणािं वाकणे शक्य होि नाही. त्याच्या मानेिी 
आहण डोळ्यािी स्स्थिी अशीि होिे. त्याला आपलया मोठमोठ्या हालिालींना अनेक लहान लहान 
हालिालींच्या साखळीिे स्वन प द्याव े लार्िे. आहण िसे करण्यापूवी प्रत्येकवळेी मुद्दाम ियारी करावी 
लार्िे.” 

 
“याच्या ्लट एखादा िरुण माणूस पन्नास हकवा साठ अशंािे वळण आपलया कमरेने जलद आहण 

सहजासहजी घे् शकिो. पण िो जसाजसा म्हािारा होि जािो, िसिसे त्याला िे वीस अंशाच्या 
कोणाइिके कमी कराव ेलार्िे; आहण िेही त्याला सहज, झटकन घेिा येि नाही; िर त्यािे वरे्वरे्ळे भार् 
कन न सावकाश घ्याव ेलार्िे. यामुळेि म्हािाऱ्या माणसाच्या हालिालीिी र्हि आहण लय ही इिकी संथ 
आहण िुटक होि असिे.” 
 

“हे सवग अडथळे आणणारे घटक, िुमच्यासारख्या, ‘र्ृहहि पहरस्स्थिी’शी सबंंहधि राहून 
एकजीवपणे भहूमका करणाऱ्या, नटािें नाटकाच्या कथानकािील “जादूिे जर” होि. आिा सुरवाि कर. 
मात्र आपलया प्रत्येक हालिालीकडे काळजीपूवगक सारखी बारीक नजर ठेव. आहण म्हािारा माणूस काय 
कनं  शकेल आहण काय कन  शकणार नाही; हे नेमके ध्यानािं बाळर्.” 
 

वान्याि नव्हे िर आम्ही सारेि िात्सावनी समजावनू हदलेलया ‘र्ृहहिपहरस्स्थिी’च्या संदभाि 
अहभनय करण्याला सुरुवाि केली. एकदम त्या जारे्ला एखाद्या वृद्धाश्रमािे स्वन प आले. 

 
हे करीि असिाना महत्त्वािा मुद्दा : म्हािाऱ्या माणसाच्या शारीहरक अवस्थेच्या हनहिि मयादाच्या 

िौकटीि मी आपले काम करीि आहे; केवळ नाटकी अहभनय अथवा नक्कल करीि नाही; ही भावना जार्िृ 
ठेवणे हा होिा. 
 

हे सारे ध्यानाि ठेवनूही िात्साव आहण रॅखमनाव या दोघानंाही आम्हाला मधून मधून सारखे 
हटकाव े लार्ि होिे. ‘यािं नेमकेपणा आला नाही.’ ‘हे िुकले,’ वर्ैरे-वर्ैरे. त्याप्रमाणेि जेव्हा जेव्हा 
आमच्या हालिाली अहिशय बेहशस्ि होि, िार जलद होि; अथवा आमच्या कृहि आहंर्क दृष्ट्ट्या सुसंर्ि 
नसि, िेव्हा िेव्हा िे आम्हाला पकडीि असि. 

 
अखेरीस खूप लक्षपूवगक सावधानिेने प्रयत्न केलयानंिर आमच्या कामाि आम्हाला थोडेथोडे यश 

येऊ लार्ले. 
 
“आिा िुम्ही दुसऱ्या टोकाला जाि आहाि.” िात्साव आम्हाला दुरुस्ि करण्याच्या ्दे्दशाने 

म्हणाले. “िुम्ही सारखी िीि संथ लय आहण र्हि िालिाना वापरीि आहाि आहण प्रत्येक हालिाल आहण 
हावभाव करिाना भलिीि जादा काळजी दाखवीि आहाि. म्हािारी माणसे अशी नसिाि. माझ्या 
आके्षपािा खुलासा करण्याच्या दृट गीने, माझ्या अनुभवािले एक ्दाहरण मी िुम्हाला सारं्िो. 
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“माझ्या ओळखीिी शभंर वष े्मरीिी एक म्हािारी बाई होिी. या खोलीच्या लाबंीइिके अंिर 
हिला पळिा येि असे. पण त्याकरिा त्याच्या आधी हिला काहंी वळे ियारी करावी लारे्. जहमनीवर पावले 
आपटावयािी, पाय लाबंवनू आहण आखडून त्याना व्यायाम द्यावयािा; आहण सुरवािीला लहान-लहान 
पावले टाकण्यािी िालीम करावयािी. अशावळेी एखादे लहान मूल जसे अहिशय सावधपणे, हविारपूवगक 
अवधान कें हद्रि कन न आपले पहहले पा्ल टाकण्यािी ियारी करीि असिे, िसेि िीही करीि असलेली 
हदसे.” 
 

“या म्हािारीच्या पायािंी ियारी झाली, काम करण्याच्या अवस्थेि िे आले की, हिच्या 
हालिालीना जी एक प्रकारिी र्हि हमळे, िी हिला आवरिा येि नसे. िी अहधकाहधक जलदपणे हालू 
लारे्; आहण अखेरीस हििी पळावयाला सुरवाि होई. हजथे पोहोिावयािे असेल त्याच्या जवळ आलयावर 
हिला थाबंणे जड जाई; पण एकदा हिथे पोहोिली की, मर् मात्र एखाद्या वाि संपलेलया इंहजनप्रमाणे हिथे 
िी स्िब्ध ्भी राही.” 
 

“यानंिरिे पुढिे आहण अहधक कहठण काम होिे. हिथून परिणे िे हे सुन  करण्यापूवी खूप 
वळेपयगि हिथे थाबंनू िी हवश्राहंि घेइ. आहण मर् हनघिानंा सुरुवािीला करावयािी हििी िी लाबंलिक 
ियारी हिन न सुरु होई. हिच्या िेहेऱ्यावरिा काळजीिा भाव प्रकट होई. आवश्यक त्या सवग खबरदाऱ्या 
घेिलया जाि. आहण सरिेशवेटी िी परिीिी यात्रा, अर्दी शक्य हििक्या संथ र्िीने, पुरी होई; आहण 
त्यानंिर मर् हिन न त्या सवग हालिाली पनु्हा सुन  होि.” 
 

या खुलाशानंिर आम्ही सवांनी हिरुन नव े प्रयोर् िालू केले. आखूड पावले टाकीि टाकीि 
हभिीपयंि आम्ही पळि जा् लार्लो. हिथून अर्दी सावकाशपणे परि वळू लार्लो. 

 
मला वाटले की, आरंभी म्हािारपणाच्या र्ृहहि पहरस्स्थिीच्या संदभाि ्हिि कृिी करण्यािे 

आपलयाला जमलेले नाही. िात्सावनी वणगन केलेलया शभंर वष ेवयाच्या म्हािारीच्या हालिालींिे आपण 
केवळ बाह्य अनुकरण करीि आहो. पण शवेटी मात्र मी मोकळेपणे त्याि सामील हो्न म्हािाऱ्या 
माणसाप्रमाणे खाली कसे बसायिे हे ही कन न पाहण्यािे ठरहवले. कदाहिि िार थकवा आलयामुळेही िो 
हविार माझ्या मनाि आला असेल. 
 

पण या हठकाणी िात्सावनी मला अडहवले. आहण माझ्या हािून अर्हणि िकुा झालया असलयािे 
साहंर्िले. 
 

“कशाप्रकारच्या िकुा”? मी हविारले. 
 

“िक्ि िरुण माणसेि िू बसलास िशी बसिाि.” िात्सावनी खुलासा केला. “िंू ठरहवलेस की 
आपलयाला खाली बसावयािे आहे; आहण िू खाली बसलास; पण िसे करिाना िू अहधक हविार केला 
नाहीस, अथवा ियारीही केली नाहीस. 
 

“हशवाय” िे पुढे म्हणाले “िू बसलास िेव्हा आपले रु्ढरे् िू हकिी अंशाच्या कोनाि वाकहवलेस 
यािी िूि आठवण कर; जवळ जवळ पन्नास अंशाच्या कोनािं असिील नाही? पण म्हािारा माणूस म्हणनू 
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िुला िे वीस अंशापेंक्षा अहधक वाकहविा येणे शक्य नव्हिे.... छे छे िे िार झाले.... िार झाले....त्याहून 
थोडे कमी.... अजून कमी खूपि कमी.... हं आिा बरोबर. बैस आिा.” 
 

“मी मारे् झुकलो आहण खटाऱ्यािून धान्यािे पोिे खाली टाकाव,े िसा खुिीिून खाली पडलो. 
 

“पाहहलेस? िुझ्या म्हािाऱ्या माणसािे मोडून दोन िुकडे झाले. नाहीिर त्याला लंबर्ोिा झटका 
िरी आला.” 
 

रु्ढरे् वाकहवलयाहशवाय खाली बसण्याच्या कृिीकरिा मी वरे्वरे्ळ्या प्रकारानी अनुसंयोजन 
करण्यास सुरवाि केली. त्याकरिा मला कमरेिे साधें वाकहवणे भार् पडले आहण पूरक म्हणून आपलया 
हािािंाही वापर करावा लार्ला. त्याच्यावर आपला भार टाकून आहण खुिीिे हाि पकडून त्याच्या 
आधाराने मला कोपरे वाकहविा आली आहण आपले शरीर काळजी पूवगक खाली बठैकीवर आणिा आले. 

 
“सावकाश.... अजून सावकाश....” माझ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवीि िात्साव म्हणाले. “खराखुरा 

म्हािारा माणूस अधामुधा आंधळा असिो हे हवसन  नकोस. खुिीच्या हािावर आपले हाि टेकण्यापूवी 
आपण िे कोठे टेकविो आहोि, आपला भार कशावर टाकिो आहोि, यािा त्याला अंदाज घ्यावा लार्िो. 
बरोबर; आिा अर्दी हलके....पाठीि पुन्हा िमक येईल नाहीिर....िुझे सर्ळे साधें र्जूंन रे्ले आहेि, 
र्ाठंाळलेले आहेि, हे हवसन  नकोस....सावकाश....अजून सावकाश....झाले; र्ंरे्ि घोडे न्हाले 
एकदािे!” 

 
“थाबं, थाबं. हविार काय आहे िुझा? िुला िसे एकदम करिा ं येणार नाही.” िात्सावनी आके्षप 

घेिला. कारण खुिीि टेकिो न टेकिो िोि मी खुिीि िात्काळ मारे् रेललो होिो. 
 

“म्हािाऱ्या माणसाला हवश्राहंि घ्यावी लार्िे, आपलया न हधराहभसरणाला िाळ्यावर यायला सवड 
द्यावी लार्िे. म्हािारपणाि क्वहििि काहंी जलद र्िीने करिा येिे. हं. िसेि करावयाला हव.े...आिा 
हलकेि मारे् रेल. छान एक हाि ्िल....आिा दुसरा....ठेव िे आपलया रु्ढग्यावंर. आहण घे हवश्राहंि. 
झाले िुझे काम आिा....” 
 

“आिा िू इिकी खबरदारी कसली घेिो आहेस? िुझ्या कामािला सवाि अहधक कहठण भार् िू 
संपहवलास. आिा िुला पुन्हा एकदम िन ण होिा येइल. िू आिा अहधक िळवळ कन  शकिोस. आपली 
र्हि आहण लय बदलू शकिोस. अहधक बेदरकारपणे हालिाल कन  शकिोस. आपलया कृिींि अहधक 
जोम दाखव ूशकिोस. अर्दी एखाद्या िन ण माणसा सारखा. पण —हे सारे िुझ्या म्हािाऱ्याच्या कके्षिलया 
नेहमीच्या पधंरा हकवा वीस अंशाचं्या मयादेि हो् दे. यापढेु या मयादा ओलाडंावयाच्या नाहीि. 
ओलाडंावयाच्या झालया िर िे िुला अहिशय सावधहर्रीने कराव े लारे्ल. नाहीिर.... स्नायिू पेटके 
यायला सुन वाि होईल.” 
 

“म्हािाऱ्या माणसािी भहूमका करणारा िरुण माणसू जर हिच्या प्रदीघग कृिींच्या घटकश्रेणी कशा 
आत्मसाि करावयाच्या आहण वापरावयाच्या याच्याकडे प्रयत्नपूवगक अवधान देईल आहण आपला अहभनय 
समजूिदारपणे, प्रामाहणकपणे, सुसंर्िपणे, अहिरंजन हो् न देिा करील; नाटकािंील भहूमकेच्या 
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मयादेि स्विःला बहंदस्ि ठेंवनू त्या म्हािाऱ्या माणसाच्या सभोवारच्या र्ृहहि पहरस्स्थिीशी प्रामाहणकपणा 
राखील; िर िो स्विःला त्याच्याशी समान अशा अवस्थेि समाहवट ग करण्यास आपोआप समथग होईल; आहण 
त्या म्हािाऱ्या माणसािे बाह्यहवशषे लय आहण र्हि आत्मसाि कन  शकेल. या सवग र्ोट गींिा अशी भहूमका 
रंर्भमूीवर व्यक्ि करण्याच्या कामी िार मोठा, हकबहुना प्रमुख भार् असिो.” 
 

“म्हािारपणािी रृ्हहि पहरस्स्थिी कोणिी हे शोधून काढणे आहण िी आत्मसाि करणे कठीण आहे. 
पण एकदा िी सापंडली की, िंत्राच्या साह्याने िी हटकवणे मुळीि कठीण नाही.” 
 

❋ ❋ 
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४प्रकटनक्षमिरीरणनर्ममती 
 
१ 
 

अशी बािमी होिी की, शाळेच्या सज्जािून रे्लयावर पलीकडच्या टोकाला जो दरवाजा होिा त्याच्या पुढील 
दालनािं एक पदाथगसंरंथहालय व्हावयािे आहे; आहण त्या दालनािा व्याख्यानाकहरिाही वापर व्हावयािा 
आहे. कोणीिरी ऐकलयािे साहंर्िले की, जर्ािंील ्त्कृट ग हिते्र आहण हशलपे यािंी छायाहिते्र जमहवण्याि 
येणार आहेि, आहण स्विंत्र कलाकृिी व त्याचं्या प्रहिकृिीही एकत्र करण्याि येणार आहेि. दुसरा कुणी 
म्हणाला की नाटकािील देखाव्यािे पहरबधं आहण थोर थोर नटािंी त्याचं्या भहूमकािंील छायाहिते्र िेथे 
ठेवण्याि येणार आहे. या साऱ्या कलपनेमार्ील अपेक्षा होिी की, आम्ही शाळेि असलेलया वळेािील बहुिेक 
वळे या वस्िंूच्या साहन्नध्याि राहहलयामुळे, त्यािंा िो सहवास आम्हाला काहंी लाहलत्यदाशगहनक मानदंड 
हनमाण करण्यास साहाय्यभिू झालयावािून राहणार नाही. 
 

आणखी एक अशीही बािमी होिी की, आमिे हदग्दशगक याहून थोड्या लहान प्रमाणावर खोट्या 
कलेिे प्रदशगन भरहवण्याच्या हविाराि आहेि. इिर अनेक वस्िंूबरोबरि त्यािं अहिशय सामान्य आहण 
अडर्ळीप्रमाणे माडंलेलया सजावटीिी, भरमसाठ पोषाख घािलेलया नटािंी, अहिरंहजि रंर्प्रसाधनािंी 
आहण कृहत्रम हावभाव आहण वडेेवाकडे िेहेरे अहभनय म्हणून दशगहवणाऱ्या प्रसंर्ािी छायाहिते्र ठेवण्याि 
येणार आहेि. अशा साऱ्या र्ोट गी आम्ही टाळाव्याि ही िी एकहत्रि करण्याच्या मार्ील अपेक्षा होिी. आम्ही 
असेही ऐकले की, हा संरंथह रॅखमनावच्या किेरीशजेारी ठेवण्याि येणार असून, बहुशः त्याच्यासमोर एक 
पडदा सोडलेला असेल आहण एखादा हवशषे मुद्दा आम्हाला पटवून देण्याकरिा, हवरुद्ध बाजू म्हणनू 
त्यािील हवहवहक्षि हिते्र आम्हाला दाखहवण्याि येिील. हे दोन्हाही ्पक्रम अथािि रॅखमनावच्या 
नाट्यहशक्षणहवषयक ्त्साहािे हनदशगक होिे आहण त्यािंी त्याहवषयीिी िळमळ आहण अहभमान, यामुंळेि 
ही बािमी इिक्या िपशीलवार रीिीने बाहेर िुटली होिी. 
 

आज त्या रहस्यपूणग दालनािे दरवाजे आमच्याकरिा खुले करण्याि आले होिे. परंिु 
वस्िुसंरंथहालय ियार व्हावयाला बराि अवकाश हदसि होिा. प्लॅस्टरिे काहंी लहानमोठे पुिळे, थोडीशी 
हिते्र, फे्रम केलेले िोटो, दुसरी काहंी अधगवट मा्ंट केलेली छायाहिते्र, मोठेमोठे, अहिशय िारं्लयारीिीने 
बाधंलेले कलाहवषयक रंंथथािें भार्, वरे्वरे्ळ्या देशािील आहण काळािंील अनेक प्रकारिे कपडे, 
देखाव्यािे पहरबधं, बॅले आहण नवनृत्य यावंरील अनेक पुस्िके, खुच्या, मेजे हखडक्याच्या िळ्या हकबहुना 
जहमनीवरही, इिस्िि; हवखन न पडली होिी. प्रदशगन पहरपूणग आहण प्रभावी करण्याच्या ्त्साहाच्या भराि 
रॅखमनावना त्यािी नीट माडंणी करण्यास पुरेशी सवडि हमळालेली नव्हिी. 
 

हभिीवर एक मोठी पाटी लावलेली मला हदसली. िीि माॅस्को आहण त्यािा आसमिं यािंील सवग 
पदाथगसंरंथहालये आहण कलाहवषयक कुिूहलास्पद हठकाणे, यािंी िी कोणत्यावारी आहण कोणत्यावळेी 
्घडी असिाि यािी हवर्िवार माहहिी होिी. या यादीिील नावासमोर पेस्न्सलीने घािलेले आकडे आहण 
िेथील अहधकाऱ्यािंी नावं ेयावन न आम्हाला पध्दिशीर रीिीने या सवग हठकाणी नेण्याि येणार होिे आहण 
कलाहवषयक व्याख्यानाशंी त्यािी सारं्ड घालून आमच्या कलेशी, अहभनय कलेशी, त्यािा संबधं 
जोडण्याि येणार होिा, अशी माझी समजूि झाली. 
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एका कोपऱ्याि जणूकाहंी एक शस्त्रार्ार ्घडलयासारखे हदसि होिे. त्यािं िलवारी, जंहबये, 
कट्यारी, ढाली, पटे्ट, मुखवटे, मुहट गयुद्धािे मोजे, त्यािप्रमाणे बलेॅ स्स्लपसग आहण कसरिीिी साधने हदसि 
होिी. शारीहरक हशक्षणािा आमिा नवा अभ्यासक्रम हा देखील एक कलाप्रकार म्हणून मानण्याि यावयािा 
होिा असे मी त्यावन न अनुमान काढले. 
 

२ 
 

आज िात्साव प्रथमि आमच्या स्वीहडश कसरिीच्या वर्ाि आले. आमच्या वर्ाच्या वळेेच्या जवळ 
जवळ हनम्मा वळे त्यानंी आमच्या कामािी पाहाणी केली. आहण मर् िे आम्हाला घे्न आमच्या नव्या पदाथग 
संरंथहालयाच्या वर्ाच्या दालनािं रे्ले. आहण हिथे िे आमच्याशी बोलू लार्ले. 
 

“हनसर्ाने आपणाला हदलेलया शारीहरक साधनािंा ्पयोर् कसा करावा लोकानंा बहुशः कळि 
नाही;” त्यानंी सुरवाि केली, “त्यानंा आपलया त्या साधनािंा हवकास कसा करावयािा अथवा िी दुरुस्ि 
कशी राखावयािी यािी कलपना नसिे. आपलयाला िोहोबाजूला थलथलीि स्नायू, ्भे राहण्यािे 
वडेेवाकडे पहवते्र, ओघळलेलया छात्या, यािें नमुने सवगत्र हदसिाि. अपुरे शाहरहरक हशक्षण आहण शरीरन पी 
साधनािा अयोग्य वापर, यािें िे हनदशगक आहे. हठकहठकाणी भलत्याजार्ी टेंर्ळे आलयासारखे शरीर, 
ज्याचं्यामुळे धडपडि िालाव ेलार्िे असे काड्यासारखे पाय, आहण कुरुपपणा येण्याइिके वाकलेले खादें, 
अशा प्रकारिे शरीर सामान्य व्यवहारािं कदाहिि धकून जाि असेल. हकबहुना आपणाला यािंी आहण 
यासंारख्या इिरही अनेक शरीर दोषािंी इिकी सवंय झालेली असिे की, स्वाभाहवक प्रकार म्हणूनि 
आपण त्याचं्याकडे पाहाि असिो.” 
 

“पण रंर्भमूीवर पा्ल पडिाि या पेक्षाही कमी स्वन पाच्या ्णीवा आपले लक्ष िात्काळ खेिून 
घेिाि. त्याहठकाणी हजारो पे्रक्षक नटाकडे सूक्ष्मदशगक यंत्रािून पाहहलयाप्रमाणे नजर रोखून बारकाईने 
पाहाि असिाि. नटािा ्दे्दश भहूमकेिे हवहशट ग शारीहरक व्यंर् दाखहवण्यािा असेल, िर त्याने िे योग्य 
रीिीने दशगहवले पाहहजे, आहण एरवी, सहजपणे हालिाली कन न िो जो हवहशट ग ठसा हनमाण करीि असेल 
त्याला ्णेपणा न आणिा, त्याच्या मदिीने त्याि भरि घािली पाहहजे. व हे साध्य करण्याकहरिा 
त्याच्यापाशी अत्यिं कायगक्षम असलेले, त्याच्या पूणगपणे िाब्याि असलेले, हनरोर्ी, शरीर असणे, अहिशय 
अर्त्यािे आहे.” 

 
“आपला वर्ग सुन  झालयापासुन आिापयंि आपण रोज करीि असलेलया व्यायामामुळे आपले 

स्नायू आहण साधें–िुम्ही आपलया हनत्य जीवनव्यवहाराि वापरिा िेवढेि नव्हे, िर ज्याचं्या अस्स्ित्वािी 
िुम्हाला कलपना नव्हिी िेही–िुम्ही आिा हव ेिसे वापन  लार्ला आहाि. व्यायामाच्या अभावी स्नायू वठून 
जािाि; आहण त्यािंी काये पुनरुज्जीहवि केलयामुळे, त्यानंा िजेला आणलयामुळे, आपलयाला त्याचं्याकडून 
नव्या हालिाली कन न घेिा येिाि. नव्या संवदेनािंी अनुभिूी हमळहविा येिे. कृहि आहण अहभव्यस्क्ि 
याचं्या सूक्ष्मिर शक्यिा हनमाण करिा येिाि. व्यायामामुळे िुमिी शारीहरक साधने अहधक िपळ, 
लवहिक, प्रकटनक्षम हकबहुना अहधक संवदेनाक्षम आहण समथग होि असिाि. 
 

“आिा आपलयाला व्यायामाच्याद्वारा घडवनू आणिा येणाऱ्या दुसऱ्या एका अहधक महत्त्वाच्या 
र्ोट गीिा हविार करण्यािी वळे आली आहे. . . . . . ” 
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िात्साव थोडा वळे थाबंले आहण मर् त्यानंी हविारले, “सकग शीिलया पहहलवानाचं्या शरीरािे 
िुम्हाला कौिुक वाटिे का? माझे मि हविाराल, िर माणसापेक्षा खरोखर बलैालाि अहधक शोभनू 
हदसिील असे त्यािें िे खादें आहण शरीरािंील सवग भार्ािं हदसून येणारे स्नायूिें रंु्डर्ोळे याहूंन दुसरे 
काहंीि अहधक दृट गीसमोर नकोसे मला वाटि नाही. आहण हेि पहेलवान त्याचं्या वजने ्िलण्याच्या 
कायगक्रमािी प्रात्याहक्षके केलयानंिर जेव्हा डे्रससूट घालून सुन्दर घोडे घेऊन हरर्णािं येिाि िेव्हां िुम्ही 
त्यानंा पाहहले आहे काय? त्यावळेी एका दृट गीने िे त्याचं्या बरोबरच्या हवदूषकांइिकेि हवनोदी हदसि 
असिाि. त्यािंी िी शरीरे, अंर्ाला हिकटून बसणाऱ्या मध्ययुर्ीन व्हेहनसच्या पोशाखािं अथवा रोहमओ 
आहण जूहलएटमधील पुरुष घालिाि त्याप्रकारच्या प्रबोधनकाहलन आरामशीर डब लेट आहण होजमध्ये 
कशी हदसिील यािी िुम्ही कधी कलपना केली आहे का?” 
 

“अशा प्रकारच्या शारीहरक हवकासािी क्रीडाके्षत्राि हकिीशी आवश्यकिा आहे या हवषयी मि देणे 
हा माझा प्रािं नव्हे. अशा प्रकारिे अहिहवकहसि शरीर रंर्भमूीवर साधारणिः िालण्यासारखे नसिे हे 
िुम्हाला सारं्णे हे मात्र माझे किगव्य होय. आम्हाला मजबूि, सशक्ि, योग्य प्रमाणािं हवकाहसि झालेली 
िारं्लयाप्रकारे स्स्थरावलेली शरीरे हवी असिाि; पण त्यािं कोठेही अनैसमितर्क अहिहरक्ििा नको असिे. 
आपलया कसरिीिे प्रयोजन शरीर हनदोष करणे हे आहे. त्यािा आकार िुर्हवणे हे नाही”  
 

“आिा िुम्ही वरे्वरे्ळ्या वाटा िुटणाऱ्या िव्हाट्यावर आला आहाि. िुम्ही कोणिी हदशा 
स्वीकारणार आहाि, वजन ्िलणाऱ्या पहेलवानाच्या स्नायूंच्या हवकासाच्या मार्ाने िुम्ही जाणार, का 
आपलया कलाचं्या र्रजेच्या दृट गीने आपला मार्ग िोखाळणार? अथािि मला या दुसऱ्या मार्ािी हदशा 
िुम्हाला दाखहवणे प्राप्ि आहे.” 
 

“शारीहरक व्यायामाच्या जोडीला आिा हशलपाच्या आवश्यकिािंी िुम्हाला माहहिी कन न 
घ्यावयािी आहे. हछन्नीवाला कलाविं जसा नेमकी रेषा पकडिो, दर्डामधून पिुळ्याच्या वरे्वरे्ळ्या 
भार्ािं सुन्दर प्रमाण आहण िोल हनमाण करिो, त्याप्रमाणेि व्यायामाहशक्षकाने हजविं शरीराच्या बाबिीि 
िोि पहरणाम साध्य करण्यािा प्रयत्न केला पाहहजे. आदशग मानवी शरीररिना अशी कांही वस्िू अस्स्ित्वाि 
नसिे. िी ियार करावी लार्िे, आहण त्या ्दे्दशाच्या दृट गीने शरीरािा अभ्यास कन न त्याच्या वरे्वरे्ळ्या 
भार्ािे प्रमाण प्रथम समजून घेणे आवश्यक असिे; व िसे करिाना जे दोष हदसिील िे दुरुस्ि कराव े
लार्िाि.” 
 

“याकहरिा, हनसर्ाने जे अधगवट सोडलेले असेल िे पुरे कन न घेिले पाहहजे. म्हणजे खादें आहण 
छािी यािें स्नायू संकुहिि असले िर िे हवस्िृि करिा येिील; पण याच्या ्लट काहंी माणसािे खादें 
मुळािि जास्ि रुन्द असिाि आहण छािी नको िेवढी भरदार असिे. हे दोष व्यायामाने अहधक वाढवनू का ं
घ्यावयािे? त्यापेक्षा त्या र्ोट गी आहेि िशा सोडून देऊन, जर पाय अप्रमाणशीरपणे बारीक असिील िर 
त्याचं्याकडे अहधक लक्ष देणे शहाणपणािे होणार नाही का? त्याचं्यामधील स्नायूिंी रिना अहधक बळकट 
केली िर त्यामुळे समरंथपणे योग्य असा प्रमाणशीर आकार हसद्ध करिा येईल. अशा प्रकारच्या 
दुरुस्त्याकंहरिा कसरिीिे व्यायाम िार ्पयुक्ि असिाि. या व्यहिहरक्ि असलेली अनेक व्यंरे्, सजावट 
करणारे कुशल कारार्ीर, अनुभवी हशपी अथवा मोिी आहण हजनर्र, हेही नाहीशी कन  शकिील. 
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आज िात्साव एका सुप्रहसद्ध सकग स हवदूषकाला आमच्या व्यायामाच्या वर्ाि घेऊन आले. त्यािे 
स्वार्ि करिाना िे म्हणाले : 
 

“आज आम्ही आमच्या कायगक्रमाि कोलाटंी ्ड्यािंी भर घालणार आहोि. वरवर पाहिा हे 
काहंीसे िमत्कारीि वाटले, िरी नटाला त्यािंा त्याचं्या अत्यंि ्ते्तहजि अवस्थेि आहण सजगक 
स्िूिीकरिा अहिशय ्पयोर् होिो. िुम्हाला यािे आियग वाटिे का? याप्रकारच्या कोलाटंी ्ड्यामुंळे 
िात्काल हनणगय करण्याच्या शक्िीिीही वाढ होि असिे.” 
 

“धाडसािे प्रयोर् करणारा एखादा माणूस जेव्हा आपले ‘मौिका कुव्या’िील अथवा िशाि 
प्रकारिे, ज्याि हजवावर बिेण्यािा संभव असिो असे, खेळ करीि असिो, िेव्हा क्षणभरदेखील जरी िो 
शखेमहंमदी िंद्रीि रु्र्ं राहहला, िरी त्याच्यावर महाभयंकर प्रसंर् ओढवले. अशा क्षणी ‘हे कन  का िे 
कन !’ यािी हनवड करावयाला सवड नसिे. हविारासाठी न थाबंिाि त्याला आपली प्रासंहर्क करामि 
आहण कौशलय याचं्या हािी स्विःला सोपवाव े लार्िे. ्डी मारावयािी म्हणजे काहंी झाले िरी ्डी 
मारावीि लार्िे.” 
 

“नट ज्यावळेी आपलया भहूमकेच्या परमोच्च हबदूला पोििो, िेव्हा त्यालाही त्यावळेी नेमके हेि 
कराव े लार्िे. हॅम्लेट जेव्हा ‘व्हाय ले द हद स्स्रकन हडअर र्ो वीप?’ अथवा ऑथेल्लो ‘ओ ब्लड, ब्लड् 
ब्लड्!’ अशी आरोळी देिो िेव्हा नटाला हविाराकरिा थाबंावयाला, शकंा, कुशकंा काढावयाला, िोलून 
मापून न्याय्यान्याय्य ठरवावयाला, ियारी कन न स्विःिी कसोटी पाहावयाला सवड नसिे. त्याला कृहि 
करावी लार्िे. घोडा भरधाव िेकून त्याला कंुपण ओलाडंावयािे असिे. परंिु बहुसखं्य नटािे अशा प्रसंर्ी 
वार्ण्यािे धोरण अर्दी वरे्ळे असिे. त्यानंा अशा या महान क्षणािे भय वाटिे. आहण िार अर्ोदर, िार 
पहरश्रमपूवगक त्यासाठी िे स्विःिी ियारी कन  पाहािाि. त्यामुळे एकप्रकारिा भेदरटपणा येिो आहण त्या 
्च्च हबदूच्या ऐन मोक्याच्या वळेी त्यानंा कायगक्षम होण्यास प्रहिबंध करणारी दडपणे हनमाण होिाि; आहण 
जेव्हा स्विःला अर्दी मोकळे सोडणे अर्त्यािे असिे िेव्हा नेमके त्यानंा जमि नाही.” 
 

“असे करिाना एखादे वळेी िुमच्या कपाळाला खोक पडेल हकवा डोक्याला टेंरु्ळही येईल. अशा 
दुखापिी िार मोठ्या असणार नाहीि, यािी काळजी िुमिे हशक्षक घेिील. पण ज्ञान संपादन करीि 
असिाना अशी थोडीिार इजा झाली, िरी त्यामुळे िुमिे भयंकर नुकसान होणार आहे असे नाही. 
त्यायोर्ाने पुढच्यावळेी िुम्हाला जादा हविार न करण्यािा, हो-ना-च्या िंदािं न पडण्यािा, वीरोहिि 
प्रत्युत्पन्न हनणगय करण्यािा, िुमच्या शारीहरक नैसमितर्क पे्ररणा आहण स्िूमिति यािंा वापर करण्यािा धडा 
हमळेल.” 
 

“िुमच्या इच्छा शक्िींिी िुम्ही आपलया शाहरहरक हालिाली आहण हक्रया यांिा यािं पहरणिी 
केलीि की, आपली भहूमका जर्ण्याच्या प्रहक्रयेि हििा समावशे करणे अहधक सोपे होईल. आहण हविार न 
करिाि, सहजपे्ररणा आहण स्िूमिति याचं्या हािी स्विःला िात्काळ आहण पूणगपणे कसे सोपावावयािे हे िुम्ही 
हशकाल. प्रत्येक भहूमकेि अशा प्रकारच्या कठीण जार्ा असिाि.याकहरिा हजिक्या मयादेपयंि कोलहाटी 
्ड्यािंी िुम्हाला मदि होण्यासारखी असेल हििक्या मयादेपयंि, त्यानंा िी िुम्हाला अवश्य कन  द्या.” 



 अनुक्रमणिका 

“या व्यहिहरक्ि कोलहाटी ्ड्या दुसऱ्याही एका प्रकारे िुमिी सेवा कन  शकिाि. त्या िुम्हाला 
अहधक िपल व शाहरहरक दृष्ट्ट्या अहधक कायगक्षम होण्याला मदि करिील. िुम्ही जेव्हा रंर्पीठावर असाल 
िेव्हा ्ठिाना, वाकिाना, वळिाना, पळिाना आहण जेव्हा ं जेव्हा ं िुम्ही हवहवधप्रकारच्या कठीण आहण 
जलद हालिाली करीि असाल िेव्हां िेव्हा ं त्यािंी िुम्हाला मदि होईल. अशा प्रकारिे व्यायाम घेऊन 
ियार न झालेलया शरीरानंा अशक्य अशा दु्रि लयीि आहण र्िीि कामकरण्यािे त्याचं्यामुळे िुम्हाला 
हशक्षण हमळेल. असो! याकामी िुम्हाला यश हमळो.” 
 

िात्साव हनघनू जािाि आम्हाला नुसत्या जहमनीवरि कोलहाहट ्ड्या मारण्यास सारं्ण्याि आले. 
त्याचं्या शब्दािंा माझ्या मनावर खोल ठसा ्मटला असलयाकारणाने, मी सवाि प्रथम िसे करण्यािे 
पत्करले. भहूमकेिील कारुण्यपूणग क्षणािं ्द भवणाऱ्या अडिणीिी वासलाि लावण्यािी र्रज 
माझ्याइिकी दुसऱ्या कोणाला भासि होिी? 
 

िारसा हविार करण्याि वळे न घालहविा मी ्डी मारली; आहण दाणकण जहमनीवर आपटलो. 
डोक्याला एक भले मोठे टेंरु्ळ येण्यािे बक्षीस त्यामुळे मला हमळाले. मी हिडलो. दुसरी ्डी मारली. 
हिसरी, िौथी. यावळेीही टेंरु्ळ आले. पण िे कपाळावर. 
 

४ 
 

आज िात्साव आमच्या नृत्याच्या वर्ाला आले. नव्या वर्ािे कायगक्रम सत्र सुन  झालयापासुन आम्ही 
या वर्ाला हजर राहाि होिो. काहंी वळे आमिे काम पाहहलयानंिर त्यानंी आपले व्याख्यान सुन  केले. 

 
त्यानी अनेक र्ोट गी साहंर्िलया त्यािली, ‘हा वर्ग आपलया शारीहरक हक्रयाचं्या हशक्षणक्रमािंील 

मौहलक भार् नाही.’ ही एक होय. कसरिीच्या व्यायामापं्रमाणेि अहधक महत्त्वाच्या पाठािी ियारी 
करण्याला साहाय्य करणे, हे त्यािे कायग आहे. यािा अथग िात्साव शारीहरक हवकासाच्या कामी नृत्यािे 
महत्त्व कमी मानिाि असा नव्हे. त्याच्या योर्ाने शरीर ्जू होिे, इिकेि नव्हे िर त्यामुळे कृहि अहधक 
मोकळ्या आहण हवस्िृि व्हायला लार्िाि; त्यानंा हनहििपणा आहण पहरपूणगिा येिे. हे त्यािें अत्यिं 
महत्त्वािे कायग होय. कारण िुटक मध्येि कापलया िुटलयासारखे वाटणारे हावभाव रंर्भमूीवर ्हिि ठरि 
नाहीि. 
 

“नृत्याला मी आणखी हवशषे महत्त्व देिो यािे कारण हाि-पाय आहण पाठ यािील दोषािी दुरुस्िी 
होण्याला त्यािी अहिशय मदि होि असिे हे आहे.” िात्सावनी खुलासा केला. 

 
“काहंी लोकािंी छािी रे्लेली आहण खादें पढेु झुकलेले असलयाकारणाने िे आपले हाि शरीराच्या 

पुढच्या बाजूला लोंबकळि ठेविाि व त्यामुळे िे िालि असिाि िेव्हा त्याचं्या पोटावर हकवा माडं्यावर िे 
सारखे आदळि राहिाि. दुसऱ्या काहीिी छािी अरुन्द होऊन पुढे आलेली असिे. खादें मारे् झुकलेले 
असिाि. आहण पोट पुढे आलेले असिे. िे आपले हाि पाठीमार्च्या बाजूला लोंबकळि ठेविाि. या 
दोहोिील कोणिाि पहवत्रा बरोबर नाही. हाि नेहमी शरीराच्या बाजूला, हिकटून असले पाहहजेि. 

 



 अनुक्रमणिका 

“बहुशः अनेक लोक आपली कोपरे शरीराकडे आिलया बाजूला वळवनू धरीि असिाि. िी 
बाहेरच्या बाजूला हािािे पजें शरीराच्या बाजूला वळलेले असले पाहहजेि.पण हे मािक प्रमाणािं केले 
पाहहजे. कारण त्यािं अहिरंजन झालयास एकंदरीि झोक हबघडेल आहण त्यािा जो मूळ ्दे्दश िोि हविल 
ठरेल. 

 
“पाय कसे ठेवाविे यालाही कमी महत्त्व नाही. त्यािं िकू झाली िर समरंथ आकृिीि हबघाड होिो. 

माणूस वेंधळा, एका बाजूला कललेला हकवा जड अंर्ािा हदसू लार्िो. 
 

“बहुिेक हस्त्रयािें, हनिंबनापासून रु्ढघ्यापयंििे, पाय आिंलया बाजूला वळलेले असिाि. त्याचं्या 
पायाच्या िळव्यािीही स्स्थिी िशीि असिे. त्याचं्या टािंा बहुधा बाहेरच्या बाजूला वळलेलया आहण पायािी 
बोटे आंिलया बाजूला वळलेली असिाि. 

 
“बारच्या साह्याने केलेले बलेॅ व्यायाम या प्रकारिे दोष काढून टाकण्याला िार ्पयुक्ि असिाि. 

त्याच्या योर्ाने पाय कमरेशी बाहेर वळिाि आहण योग्य कोनािं त्यािी स्थापना होिे. त्यामुळे त्या अहधक 
सडसडीि हदसू लार्िाि. हनिंब आहण पाय योग्य अवस्थेि राहहलयािा पहरणाम रु्ढग्यावंर आहण 
पावलावंर होिो. िे सवग योग्य रेषेि येिाि; आहण पावले जशी असावी िशी राहहली की, पायािी बोटेही 
आपोआप बाहेरच्या बाजूला वळिाि. 
 

“केवळ बारच्या साह्याने केलेले व्यायामि नव्हेि िर नृत्यािील इिरही अनेक हालिाली साध्य 
होण्यास आनुषहंर्क रीिीने मदि करीि असिाि. अशा हालिालीिील हवहवध शारीहरक अवस्था आहण 
पदन्यास, पाय हनिंबाशी बाहेरच्या बाजूला वळलेले आहण पावले योग्य रीिीने टेकलेली असण्यावर 
अवलंबून असिाि. 
 

“हे सवग ध्यानािं घे्न मी एका वरे्ळ्या साधनािी हशिारस करिो. हे साधन अहधक घररु्िी 
स्वन पािे असून रोजच्या िालमीसाठी ्पयुक्ि आहे. िे अहिशय साधे आहे. आपलया डाव्या पावलािी बोटे 
हजिकी जास्ि बाहेरच्या बाजूला वळहविा येिील हििकी वळवा. नंिर आपले ्जव ेपाऊल त्याच्या पढेु 
ठेवा. त्यािीही बोटे हजिकी बाहेरच्या बाजुला वळविा येिील हििकी वळवलेली असू द्या हे करिाना 
िुमच्या ्जव्या पायाच्या बोटािंा डाव्या पायाच्या टािेला स्पशग झाला पाहहजे. आरंभी आरंभी आपला िोल 
साभंाळण्यासाठी िुम्हाला खुिीिा आधार घ्यावा लारे्ल. रु्ढरे् बरेिसे आकंुहिि कराव े
लार्िील.त्यािप्रमाणे सबधं शरीर वळवाव ेलारे्ल. पण िसे करिाना िुम्ही सरळ राहाण्यािा प्रयत्न केला 
पाहहजे. आपले पाय आहण शरीर िाठ ठेवले पाहहजेि. सरळ होण्यािा असा प्रयत्न िुम्ही करीि असिाना 
िुमिे पाय कमरेपासून बाहेरच्या बाजूला वळहवले जािील. सुरवािीला िुमिी पावलेही एकमेकाचं्या जवळ 
येणार नाही. पण िी िशी येइपयगि िुम्हाला सरळ, िाठही होिा येणार नाही. होिा होिा जसजसे िुमिे 
पाय बाहेरच्या बाजुला वळंू लार्िील, िसिशी मी साहंर्िलेली शरीरािी ही स्स्थिी िुमच्या अंर्वळणी पडू 
लारे्ल. एकदा हे िुम्हाला साध्य झाले की, रोजच्या रोज िे करीि जा जेव्हा जेव्हा िुम्हाला वळे, ्त्साह 
आहण हिकाटी असेल, िेव्हा िेव्हा हजिक्या अहधक वळेा त्यािी आवृत्ती करिा येईल हििकी करा. 
हजिक्या वळेपयगि िुम्ही या अवस्थेि ्भे राहू शकाल हििक्या जलद आहण बळकटपणे िुमिे पाय 
कमरेपासून बाहेरच्या बाजुला वळू लार्िील आहण पावलेही िशीि बाहेर वळिील. 

 



 अनुक्रमणिका 

“शहररािा लवहिकपणा आहण प्रकटनक्षमिा याचं्या अपेके्षने हािािी आहण पायािी दोन्ही टोके, 
मनर्टे, बोटे आहण घोटे यािंीही ियारी करणे, महत्त्वािे आहे. 
 

“या कामािं बलेॅ आहण इिर नृत्यप्रकार यािील व्यायामािा िार मोठा ्पयोर् आहे. नृत्यािं 
पावले आहण बोटे अत्यंि बोलकी आहण प्रकटनक्षम असिाि. एखाद्या कार्दावर बारीक टोकाच्या लेखणीने 
एखादा रंु्िारंु्िीिा पहरबध काढावा, त्याप्रमाणे निगक नृत्यभमूीवर पावले घसरवनू आहण हवहवध पदन्यास 
कन न, इिर प्रकारे आपले कायग करीि असिो. िो पायाच्या िवड्यावर ्भा राहिो िेव्हा ््ाणािी हक्रया 
सूहिि होिे. त्यािी पावले आहण पायािी बोटे झटक्यािे हनयंत्रण करिाि. मुलायमपणािं भर घालिाि, 
डौलादारपणा वाढहविाि, आहण नृत्यािील िाल आहण लयीिे आडाखे स्पट ग करण्यास मदि करीि 
असिाि. यामुळे बलेॅ नृत्याच्या हरयाझािं, पावलाच्या बोटाचं्या ियारीकडे हवशषे अवधान पुरहवले जािे; 
यािं काहंीि आियग नाही. 
 

“मनर्टे आहण बोटे याच्यासंबंधािं बलेॅ पध्दिीिी हकिपि जोरदार हशिारस करिा येईल 
याहवषयी मी साशकं आहे. कारण त्या पद्धिी ठराहवक, साकेंहिक आहण भावाहिहरक्ि असिाि; व त्याि 
सौंदयापेक्षा नखराि अहधक असिो. बऱ्याि नमितिकािंी मनर्टे नाििानंा हनजीव, आहण त्यािे स्नाय ू
िाणलयासारखे वाटिाि. 
 

“िुमच्या शारीहरक साधनािंा अहधक हवकास कन न िुम्हाला आपले शरीर अहधक लवहिक, आहण 
िुमिा एकंदर पहवत्रा आहण र्हि हवकहसि करण्यासाठी ्पयुक्ि ठरावी अशी आणखी एक र्ोट ग बलेॅच्या 
हशस्िीि आहे.” 
 

“सवग बाजूनी वाकणारा आपला पृष्ठवशं एखाद्या वढे्याच्या स्स्प्ररं् सारखा आहे. िो आपलया 
अहधष्ठानावर पके्कपणे बसलेला असणे अर्त्यािे आहे. सवाि खालच्या मणक्यावर िो नीटपणे हखळलेला 
असणे आवश्यक आहे. ही खीळ मजबूि आहे, अशी माणसाला खात्री असेल िर त्याच्या धडाच्या वरच्या 
भार्ाला आधार हमळिो, रु्रुत्वमध्य हबदू लाभिो. आहण ऋजुिा व पके्कपणा येिो. पण याच्या्लट िी खीळ 
हनखळलेली आहे असे त्याला वाटू लार्ले िर त्यािा पृष्ठवशं आहण म्हणूनि त्यािे सबधं धड यािंी स्स्थरिा, 
सरळपणा सौष्ठव ही नट ग होिाि; आहण त्याबरोबरि त्याच्या र्िीिील सौंदयग लवहिकपणा आहण साित्य ही 
नाहीशी होिाि. 

 
“ही कस्लपि खीळ म्हणजे पषृ्ठवशंाला सरळ ठेवणारा मध्यहबदू होय. बलेॅच्या कलेि त्याला हवशषे 

अहभप्राय आहे. िुम्ही यािा िायदा घ्या आहण िुमच्या या नृत्याच्या वर्ाि आपला मज्जारजु्ज कसा हवकहसि 
करावयािा, त्याला बळकटी कशी आणावयािी आहण िो आपलयाला हवा िसा कसा वळवावयािा हे 
हशकून घ्या.” 

 
“यासाठीही माझ्याकडे एक जुन्या पध्दिीिी रीि आहे. हििाही िुम्हाला घरच्याघरी, िुम्ही 

आपलया मज्जारज्जचू्या दुरुस्िीिे व्यायाम करीि असिाना, वापर करिा येईल. 
 

“पूवी फ्रें ि दाया आपलया ्िरलेलया वाटोळ्या खादं्याच्या पालयाना कठीण मेजाचं्या पृष्ठभार्ावर 
अशारीिीने हनजवीि की, त्याचं्या डोक्यािी मार्िी बाजू आहण संबंध पृष्ठवशं त्याच्या सपाट भार्ाला 
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हिकटून राहावा. अशारीिीने त्या मुलानंा दररोज िासन िास पडून राहाव े लारे्. आहण िोपयंि त्या 
सोहशकदाया त्याना मोठ्याने र्ोट गी वािून दाखहवि असि. 

 
“वाटोळ्या खादं्याच्या मुलािंी शरीरे सरळ करण्यािा त्यािा आणखी एक ्पाय होिा. या अशा 

मुलािंी वाकहवलेली कोपरे मारे् खेंिून धरीि आहण मर् त्यािंी पाठ आहण िी कोपरे यामंधून एक विेािी 
छडी घालून देि. त्या दाबामुळे मुलानंा िाठ आहण सरळ व्हाविे लारे्. त्या अशा अवस्थेि त्या मुलानंा 
आपलया दायाच्या देखरेखीखाली िासन िास हिराव े लारे्. व त्यामुळे आपोआपि त्यानंा िाठ सरळ 
राहण्यािी सवय होई. 

 
“कसरिीच्या व्यायामामुंळे, सुस्पट ग अंिघगटकानंी बनलेलया, कुठेही झटकन िुकडा पाडिा 

येणाऱ्या, लष्ट्करी लयीच्या जािीच्या हालिालीिा हवकास होिो; िर नृत्यामुळे आहवभावािं र्िीिे साित्य, 
हवस्िार आहण िढ्िार यािा समावशे होऊ शकिो त्या दोहोच्या साहियाने आहवभावािी खुलावट होिे. 
त्याला ओळ लार्िे, आकार येिो, हदशा लाभिे. एकप्रकारिी अपामितथव हवरलपणा प्राप्ि होिो. 

 
“कसरिीिील हालिाली सरळ रेषेि असिाि. नृत्यािील र्िींच्या रेषा संकीणग आहण रंु्िारंु्िीच्या 

असिाि. 
 

“िरीही बॅले आहण नृत्य यािंा पहरणाम, आहवष्ट्काराच्या आकाराला नको िेवढा सुबकपणा येण्याि, 
अहिहरक्ि सौष्ठव हनमाण होण्याि आहण कृहत्रम आहवभावािं होिो, हे अहनट ग आहे. एखाद्या बलेॅ निगकाला 
हववहक्षि नाट्यप्रसंर्ाि एखादा माणसू येि असलेला हकवा जाि असलेला दाखहवण्यािा प्रसंर् असला, िर 
िो प्रथमिः त्या माणसाला रंर्पीठाच्या अर्दी दुसऱ्या टोकापयंि रे्लेला स्पट गपणे हनदमितशि करील. 
आपलया आहवभावािा प्रभावीपणा वाढहवण्यासाठी आहण त्यािंी लाबंीरंुदी वठहवण्यासाठी त्याला िसे करणे 
जरुर असिे. अशा प्रकारच्या िुर्हवलेलया, अप्रमाणशीरपणे, हवस्िारलेलया, हालिाली करण्याि बॅलेनिगक 
व निगकी या दोहोंिाही आवश्यकिेपेक्षा अहधक सौंदयग, अहधक भपका, हनमाण करण्यािा प्रयत्न असिो. 
यामुळे पहवत्र्यासाठी पहवते्र भावाहिहरक्ििा, कृहत्रमपणा, अनैसमितर्किा ्त्पन्न होऊन हास्यास्पदिा पैदा 
होिे. नाट्याच्या रंर्पीठावर याप्रकारिी पनुरावृत्ती न व्हावी याकहरिा, पूवी अनेकवार जे मी िुम्हाला 
साहंर्िले आहे िे िुम्ही ध्यानािं ठेवले पाहहजे. अहभनय करिाना कोणिाही हावभाव केवळ त्या 
हावभावासाठीि केलेला असिा कामा नये. िुमच्या प्रत्येक हालिालीमारे् प्रयोजन असले पाहहजे. आहण 
त्या प्रयोजनािा िुमच्या भहूमकेच्या अंिरंर्ाशी सबंंध असला पाहहजे. हेिूपूणग आहण सजगनशील कृहि 
आपोआपि खोटा आहवभाव, अवडंबर, आहण िसलेि इिर घािुक पहरणाम यािंा हनरास करील.” 
 

५ 
 

पॅाल शुस्िावने आज मला िलुत्याला भेटावयाला नेले. त्याचं्याकडे त्यािा एक स्नेही येणार होिा. 
िो एक प्रहसद्ध नट होिा. पॅालने आरंथह धरला की, या संधीिा िायदा घेऊन मी त्याला पाहावयािा योर् 
साधून घ्यावा. पॅालिे म्हणणे योग्य होिे. ्घड हदसून येणारी कोणिीही हालिाल न करिा, आपले डोळे, 
िोंड, कान, नाकािा शेंडा आहण बोटे या साधनानी बोलणारा िो एक असाधारण नट होिा. 
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त्याला जे सारं्ावयािे असेल, िे एखाद्या पदाथाच्या बाह्यस्वरुपािे, एखाद्या पदाथाच्या आकारािे, 
अथवा नैसमितर्क दृश्याच्या बाह्य रेषािें वणगन कन न बाह्यस्वन पािं सुस्पट गपणे व्यक्ि करण्यािी आियगकारक 
पध्दिी त्याला अवर्ि होिी. ्दाहरणाथग त्याच्या पहरियािा, स्विः त्याच्याहूनही लठ्ठ असणाऱ्या आपलया 
एखाद्या स्नेह्याच्या घरच्या पहरस्स्थिीिे िो वणगन करीि असला िर िो िुमच्या दृट गीपुढे िुम्हाला एखाद्या 
पुढिा भार् िुर्ीर असलेलया कपड्याच्या कपाटाच्या, हलहावयाच्या मेजाच्या हकवा खूप कापूस भरलेलया 
खुिीच्या बैठकीच्या स्वन पािं बदलला असलयािा भास होई. 
 

आहण आपला हमत्र व आपण या साऱ्या सामानसुमानािून हिरि असलयािे वणगन िो करीि असला 
िर िुमच्या नजरे समोर दोन भले मोठे अस्वल आपलया रु्हेि हिरि असलयािे हित्र ्भे राही. 
 

हे दृश्य रंर्हवण्यासाठी त्याला आपलया खुिीवरुन ्ठाव ेसुध्दा लार्ि नसे. हिथे बसलयाबसलयाि 
िो एकदा या िर एकदा त्या बाजूला झोंक घेई, थोडा पढेु मारे् वाके अथवा आपले भले मोठे पोट िुर्वी 
आहण िेवढ्यानेि एखाद्या वस्िंूच्या बाजूने अंर् िोन न जाण्याच्या हक्रयेिा पुरेसा आभास हनमाण होई. 
 

दुसऱ्या एका त्याच्या र्ोट गीि, कोणीिरी एक माणुस िालत्या स्रीटकार मधून िी भर वरे्ािं 
असिाना ्डी मारिो आहण खाबंावर आदळून रस्त्यावर पडिो यािें वणगन त्याने केले. त्याने िो प्रसरं् 
आमच्या नजरेपढेु इिक्या ठळकपणे ्भा केला की, आम्हा सवांच्या िोडून एकदम सहानुभिूीिे अिानक 
्द्र्ार हनघाले. 

 
याहूनही अहधक लक्षाि राहाणारी र्ोट ग म्हणजे, िो नट आहण पाॅलिा िलुिा याचं्यामधील 

शब्दरहहि संभाषंणािूंन आम्हाला िे दोघे िरुण असिाना एकाि मुलीिा पे्रमानुनय कसा करीि होिे, हे 
साहंर्िले. शुस्िाविा िलुिा आपण त्या अनुनयािं कसे यशस्वी होि होिो यािी अहिशय मनोरंजक रीिीने 
बढाई मारीि होिा; आहण त्यािे त्या दुसऱ्या नटाच्या पराभवािे वणगन िर त्याहूनही अहधक र्ंमिीिे होिे. 
िो नट एक शब्दही बोलला नाही. पण त्या र्ोट गीिील हवहशट ग जार्ी, कोणत्याही प्रकारिा शास्ब्दक आके्षप न 
घेिा, िो िक्ि आपली नजर हिथे असलेलया आम्हा सवग लोकाकंडे अशारीिीने वळवी की जणुं काहंी िो 
म्हणि असावा.— 

 
“केवढे हे धाष्ट्ट्यग! हा ्घड ्घड थापा मारिो आहे. आहण िुम्ही मखूग लोक इथे मुकाट्याने त्यािे 

िे बोलणे ऐकून घेिा आहाि आहण त्यािला शब्दन शब्द िुम्हाला खरा वाटिो आहे! 
 
एका हववहक्षि क्षणी त्या लठ्ठ भारिीने आपले डोळे हमटले आहण त्रासलयािे; कंुहठि झालयािे सोंर् 

आणले. आपले डोके मारे् टाकून िो स्वस्थ पडून राहहला आहण मर् त्याने आपले कान हलहवले. जणु ं
काहंी आपलया स्नेह्यािी िाललेली िी अखंड बडबड झटकून टाकण्यासाठी आपलया हािाऐवजी िो त्यािंा 
वापर करीि होिा. 
 

शुस्िावच्या िुलत्याच्या अशािा एका प्रौढीच्या ्द्र्ारािी प्रहिहक्रया म्हणनू त्याने आपलया नाकािा 
शेंडा एकदा ्जव्या आहण एकदा डाव्या बाजुला हमस्स्कलपणे हलहवला. नंिर एकदा एक आहण एकदा 
एक अशा आपलया दोन्ही भवुया खालीवर केलया. िेि त्याने आपलया कपाळाच्या बाबिीि केले आहण मर् 
अस्िुट हमस्कील स्स्मि करीि राहहला. या अर्दी लहान लहान, जवळ जवळ हदसूनही न येणाऱ्या अशा 
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हालिालींनी त्याच्या स्नेह्याच्या त्याच्यावरील हललयाला शब्दापेंक्षाही अहधक वक्िृत्वपूणग आहण जोरदार 
जबाब हमळि होिा. त्या दोन हमत्रामंध्ये िसाि आणखी एक हवनोदी संवाद झाला. िो ही अर्दी हनःशब्द 
होिा. केवळ बोटानीि त्या दोघामधला वादहववाद िालला होिा त्यािील एक दुसऱ्यावर काहंी पे्रमाच्या 
भानर्डीशी संबंध असलेलया िेट गेिा आरोप करि होिा हे ्घड ्घड कळि होिे. 

 
जेवण सपंलयावर कॅािी घेि असिा पॅालच्या िुलत्याने त्याला अस्त्रोवस्कीच्या ‘दी स्टॅामग’ या 

नाटकािंील शब्दरहहि प्रसरं् कन न दाखवण्यास लावले. त्यािे वणगनात्मक हनदशगन जसे ठळक, हित्रमय 
होिे िसेि िे मनोव्यापाराच्या दृट गीने ही सुस्पट ग होिे अथाि केवळ िेहेऱ्यावरील भाव आहण डोळे यानी 
प्रकट केलेलया प्रसंर्ाच्या पहरणामकारकिेला हे शब्द लाविा आले िर! 
 

❋ ❋ 
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५लवणचकिती 
 

लयबद्ध कसरिीच्या व्यायामाच्या वर्ाबरोबरि त्यासारखाि लवहिक हालिालींच्या हशक्षणािा 
एक वर्ग सुन  करण्याि आला होिा. आज िात्साव िो वर्ग भरि असे त्या नाटकर्हृाच्या दालनािं आले; 
आहण आमच्याशी बोलू लार्ले. िे म्हणाले. 
 

“या नव्या हवषयाकडे िुम्ही संपूणग जाहणवनेे पाहाव ेअशी माझी अपेक्षा आहे. 
 

“साधारपणे असे मानण्याि येिे की, नेहेमीच्या ठरीव पद्धिीच्या नृत्यहशक्षकानंीि लवहिक 
हालिालीही हशकवाव्याि. त्याबरोबरि असेही समजले जािे की, आम्हा जाहिविं नटानंा रंर्पीठावर ज्या 
प्रकारच्या लवहिक हालिालीिी आवश्यकिा असिे त्यािंा बलेॅ आहण आधुहनक नृत्य यािील साकेंहिक 
पदन्यास आहण पहवते्र यामध्ये पूणगत्वाने समावशे होिो.” 
 

“पण खरेि िसे आहे का?” 
 

“मी पूवी िुमच्या हनदशगनास आणनू हदले आहे कीं, अशा पुष्ट्कळ प्रख्याि नमितिका आहण निगक 
आहेि की, ज्यािे पहवते्र कृहत्रम असिाि आहण त्यािें प्रवाहहि हावभाव प्रमाणहीन, भपकेबाज वाटू 
लार्िाि. िे र्हि आहण प्रवाहहििा यािंा वापर र्हि आहण प्रवाहहििा याचं्यासाठी करिाि. ही मंडळी 
आपलया हालिाली त्याचं्या आन्िहरक आशयािी संबंध न ठेविा हशकि असिे व त्यामुळे त्याच्याकडून 
अथगहीन आकारािी हनमितमिी होि राहािे. 

 
“नटाला अशाप्रकारच्या केवळ बाह्यस्वन पाच्या हरत्या हालिालींिी काहंी र्रज आहे का?ं त्या 

त्याच्या नेहमीच्या हालिालीना सौष्ठव आहण हनिळपणा देिील काय? 
 
“या निगक निगकींना िुम्ही रंर्पीठाच्या के्षत्राच्या बाहेर त्याचं्या दैनंहदन जीवनाि नेहमीच्या 

पोषाखािं कधी पाहहले आहे काय? एखादी भहूमका हनमाण करिाना वास्िवजीवनािील माणसाच्या 
िालीहवषयी आपली जी अपेक्षा असिे त्याप्रकारिे त्यािें िालणे असिे का? त्यानी अहिशय पहरश्रमपूवगक 
कमावलेला िो सुबकपणा आहण िे सौष्ठव, आपलया सजगनशील कायाला ्पयुक्ि होण्यासारखी असिाि 
का? रंर्भमूीवरील नटािील काहंी नट अशा प्रकारच्या लवहिकपणािा आपलयाहवन द्ध जािीच्या 
भक्िमंडळीना खूष करण्यासाठी वापर करीि असलेले हदसिाि. असे नट स्विःच्या आकषगक शारीहरक 
रेषाच्याद्वारा हनमाण केलेलया वरे्वरे्ळ्या पहवत्र्यािी जुळणी करिाि; आहण बाह्यारं्ाच्या दृट गीने कस्लपलेलया 
कृिींिे आकृहिबधं हविे ्भे केलयासारखे अपामितथव स्वन पाि, व्यक्ि करीि असिाि. हे िथाकहथि 
आहवभाव त्याचं्या खादं्यािून हनिंबािून, पृष्ठवशंािून अस्स्ित्वाि येिाि. बाहंूिी बाहेरिी बाजू आहण पाय 
यािून प्रवास कन न िे पनु्हा आपलया ्र्म हबदूपाशी परििाि. परंिु या प्रहक्रयेि त्यानंी काहंीही 
सजगनशील कायग साध्य केलेले नसिे. कोणत्याही रीिीिी, कृिीिी पे्ररणा अस्स्ित्वािं आणलेली नसिे. 
कोणत्याही प्रकारिी प्रयोजन हसद्ध करण्यािी धारणा त्याच्यामारे् नसिे. पते्र वाहून नेण्यासाठी वापरण्याि 
येणाऱ्या शोषक हनवाि नहलकेमधील शक्िीप्रमाणे, अशाप्रकारिी हालिाल त्याच्या अंिरंर्ाच्या आशयाच्या 
संबंधाि सवगस्वी ्दासीन असिे.” 
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त्या हालिालीि र्हिसाित्य असले, िरी त्या हििक्याि हनबुगध्द आहण पोकळ असिाि. एखाद्या 
निगकीने आपलया हािािी हिमुकली बोटे केवळ िी सुन्दर हदसिाि म्हणनू ्र्ाि हविे हालवीि राहाव े
िशी त्यािंी स्स्थिी होय अशा प्रकारच्या बलेॅमधील पध्दिी आहण रंर्भमूीवरिे पहवते्र अथवा नाटकी 
हावभाव, जर िे केवळ बाह्य आहण वरवरच्या पािळीि वावरणारे असिील, िर त्यािंा आपलयाला काहंीही 
्पयोर् नाही. त्याचं्याद्वारा ऑथेल्लो अथवा हॅम्लेट यािें मानवी िैिन्य प्रकट होणे अशक्य आहे. 
 

अशा आहवभावािंा, पहवत्र्यािा आहण रंर्सकेंिािंा, काहीिरी हजविं-प्रयोजन साध्य करण्याकरिा 
आपण आपलयाला हवा िसा वापर करण्यािा प्रयत्न केला पाहहजे िरि िे नुसिे पोकळ आहवभाव राहाणार 
नाहीि. त्यािें खरेखुरे प्रयोजन आहण आशय असलेलया नाट्यकृिीि न पान्िर होईल. 

 
“आपलयाला आवश्यकिा असिे िी आंिहरक अहभप्राय असलेलया साध्या, प्रकटनक्षम कृिींिी. पण 

त्या आपणाला कोठे हमळणार? 
 

“आिा मी िुम्हाला ज्याच्याबद्दल साहंर्िले त्याहून वरे्ळ्याप्रकारिे काहंी नट आहण निगक 
असिाि. िे स्विःच्या वापराकरिा एक प्रकारिा कायम स्वन पािा, शहररािा लवहिकपणा स्विःपुरिा 
ियार कन न असिाि आहण त्या पलीकडे आपलया शारीहरक कृिीच्या त्या अंर्ाकडे िे अहधक लक्ष पुरवीि 
नाहीि. त्यािंी र्हि ही त्याचं्या जीवनािेि एक अंर्, त्यािंा व्यक्िीर्ि रु्णधमग, प्रहिस्वभाव झालेला 
असिो. याप्रकारिे नट आहण नमितिका नेहमी अिूकपणे र्हिसाित्ययुक्ि हालिाली केलयावािनू राहाि 
नाहीि. 

 
“आपलया शरीर यंत्रणेकडे आपण अवधानपूवगक लक्ष हदले िर स्विःच्या अस्स्ित्वाच्या खोल 

ज्ञानवापीिून, प्रत्यक्ष आपलया हृदयािून, एक शक्िी ्द भवि असलयािे आपलयाला जाणवले. ही शक्िी 
हरिी नसिे. भावना, इच्छा, प्रयोजन यानंी िी िेिनाशील बनिे आहण या हकवा त्या कृत्तीिी जार्िृी 
करण्याच्या प्रयोजनाने अिंःप्रवाहहि केली जािे. 

 
“भावनेने सिेिन झालेली, इच्छाशक्िीने पहरपूहरि असलेली आहण बुध्दीने हदग्दमितशि केलेली ही 

शक्िी, एखाद्या महत्त्वाच्या कामहर्रीवर हनघालेलया राजकीय प्रहिहनधीप्रमाणे आत्महववकोास आहण 
स्वाहभमान पूवगक र्हिशील होि असिे. जाणीवपूवगक केलेलया कृिीि प्रकट होिे व भाव, आशय आहण 
प्रयोजन यानंी समृध्द असिे. अधगवट आहण याहंत्रक पध्दिीने िी कृिी यशस्वी रीिीने पार पाडिा येि नाही. 
हिच्या ििैन्यात्मक पे्ररणाशंी प्रामाहणकपणा राखूनि िी पहरपूणग करावी लार्िे. 

 
“िुमच्या स्नायुसंस्थेच्या जाळ्यािूंन प्रवाहहि होऊन खाली ्िरि, असिानंा िी िुमिी आंिहरक 

स्विंहलि केन्दे्र जार्िृ करिे आहण िुम्हाला बाह्यकृिी करण्याला प्रवृत्त करिे. 
 
“िी केवळ िुमच्या हािािून, मेरुदंडािूंन अथवा मानेिून र्हिमान होिे असे नाही; िर िुमच्या 

पायािूंनही हििे संिलन होिे. िुमच्या पायाच्या स्नायूनंा पे्रहषि कन न िुम्हाला िी काहंी एका हववहक्षि 
िऱ्हेने िालावयाला लाविे. आहण िुम्ही रंर्भमूीवर काम करीि असिाना ही अत्यंि महत्त्वािी र्ोट ग आहे. 
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“िुम्ही हविाराल की िुम्ही रंर्भमूीवर असिाना िी िाल वापरिा, िी रस्त्यावर िालिाना जी िाल 
िुम्ही वापरिा हिच्याहून वरे्ळी आहे का? 

 
 “होय. आहे आहण त्यािे कारण हे आहे की, हनत्य व्यवहाराि आपण िुकीच्या पध्दिीने िालि 

असिो; िर रंर्पीठावर आपणाला व्यवस्स्थि रीिीने िालणे भार् असिे. हिथे, हनसर्ािी आपण जसे 
िालाव ेअशी इच्छा असिे हिला अनुसरुन, हनसर्ाच्या सवग हनयमािें पहरपालन कन न आपलयाला िालावे 
लार्िे. त्यािला कहठणपणा आहे िो यािंि. 
 

“ज्याना हनसर्ाने िारं्लया, स्वाभाहवक, िालीिी देणर्ी हदलेली नसिे आहण ज्यानंा िी स्विः 
पहरणि करण्यािी शस्क्ि नसिे िे रंर्पीठावर जािाि व आपलयािंील िी ्णीव लपहवण्याकरिा अनेक 
प्रकारच्या क्लुप्त्या योजीि असिाि. कोणत्यािरी हवशषे प्रकारच्या हववहक्षि पध्दिीने िालण्यािी रीि िे 
हनमाण करिाि. ही रीि हवहित्र असली, िरी आकाराने अनैसहर्ंक असिे. या प्रकारिी नाटकी िाल आहण 
हनसर्ाच्या हनयमानंा अनुसरुन वापरािं आणलेली रंर्भमूीवरील िाल या दोहोमध्ये घोटाळा करिा ंकामा 
नये. 
 

“रंर्पीठावरील खऱ्याखुऱ्या योग्य िालीहवषयी, िी हवकहसि करण्याच्या साधनाहंवषयी आपण 
ििा कन  या; म्हणजे एकदािी, सध्या काहंी नटाकडून वापरण्यािं येणाऱ्या लाबं लाबं पावले टाकीि 
िालण्याच्या पद्धिीिी रंर्पीठावन न कायमिी हाकालपट्टी करण्याला मदि िरी होईल. थोडक्याि म्हणजे 
योग्यरीिीने कसे िालाव ेरंर्पीठावर आहण बाहेरही, हे आिा आपण पहहलयापासूनि हशकून घे् या.” 
 

िात्सावग हे शब्द ्च्चारिाि न ्च्चारिाि िोि सोन्या एकदम ्डी मान न आपण कसे िालिो हे 
दाखहवण्यासाठी झपाट्याने त्याचं्याबाजूने हनघून रे्ली. आपली िालण्यािी पद्धहि ही हिच्या पहरपूणगिेिा 
आदशग आहे अशी हििी समजूि आहे. 
 

“ओ–हो ऽ ऽ ऽ!” िात्साव हििी हिमकुली पावले काळजीपूवगक हनरखीि, आपलया बोलण्यािा 
स्वर साहभप्राय रीिीने लाबंहवि सावकाश म्हणाले., “हिनी हस्त्रया घट्ट पादत्राणे वापरुन, आपलया पावलानंा 
र्ायीच्या खुरासंारखा आकार आणण्यािा प्रयत्न करीि असिाि, आहण आजकालच्या आमच्या बायकाही, 
त्या हिनी बायकापेक्षा आपलया शरीराच्या या एका अहिशय रंु्िारंु्िीच्या आहण नाजुक अवयवाच्या रिनेिा 
हबघाड कन न घेण्याच्या बाबिीि काहंी वरे्ळ्या असिाि का?ं आपलया जीवनािं महत्त्वािी भहूमका 
बजावणाऱ्या या साधनाच्या-आपलया पावलाच्या बाबिीि, हवशषेिः बायका आहण नटी जो रानटीपणा 
करिाि त्याला िोड नाही. सुन्दर िाल ही दृहट गला मोहून टाकणारी अत्यंि आकषगक र्ोट ग आहे. परंिु 
मूखगपणाच्या िॅशन्स आहण हवहित्र प्रकारच्या टािा याच्या होमािं हििा बळी देण्यािं येि असिो. 

 
“यापुढे मी आपलया हवद्यामितथनीना वर्ाि येिांना अर्दी पािळ टािािंी अथवा मुळीि टािा 

नसलेली पादत्राणे घालून येण्यास सारं्णार आहे. आपलया कपडेपटाच्या बाई िुम्हाला त्याप्रकारिी 
पादत्राणे हवी िेवढी पुरविील.” 
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सोन्याच्या मार्ून आमच्या कसरि कुशल वास्याने आपलया हलक्या पावलाने िालण्याच्या पद्धिीिे 
प्रात्यहक्षक कन न दाखहवले. िो िालि नसून िरंर्ि होिा असे त्याच्या िालीिे वणगन केले िर िे अहधक 
यथाथग होईल. 

 
“सोन्याच्या पावलािी बोटे आपली कामहर्री नीट बजावीि नसिील िर िुझी िी नको हििक्या 

सिाईने पार पाडिाि असे म्हणाव े लारे्ल,” िासाव म्हणाले. “त्याि िारसा धोका नाही. आकार 
सौष्ठवयुक्ि हवकहसि करणे कठीण आहे; पण त्याच्या वापरािील कृहत्रम सिाई कमी करणे हििकेसे 
कठीण नाही. िुझ्या बाबिीि मला िारशी काळजी वाटि नाही.” 

 
आपलया बाजूने ढेपाळलयासारखा िालि जाणाऱ्या हलओला ्दे्दशुन िात्साव ्द्र्ारले? 

“आजारामुळे अथवा अपघािामुळे िुझे रु्ढरे् िाठले असिे, िर वरे्वरे्ळ्या डॅाक्टराकडे िकरा मान न िे 
बरे कन न मोकळे करणारा डॅाक्टर शोधून काढला असिास पण िुझ्या दोन्ही रु्ढग्यािे साधें जवळजवळ 
हनकामी असलयासारखे झाले असिाना िुला आपलया या असमथगिेिे काहंीि वाटि नाही, असे का?ं 
िालि असिाना, रु्ढरे् वाकहविा येणे ही एक अहिशय महत्वािी र्रज आहे; न वाकणाऱ्या िाठ पायानी 
कोणालाही खरेखुरे िालिा येणे अशक्य आहे.” 

 
पृष्ठवशंािा िाठरपणा ही हरंथशाच्या बाबिीिील मुख्य अडिण होिी. पृष्ठवशंािा िालण्याच्या 

हक्रयेशी िार मोठा संबधं असिो. 
 
िात्सावनी पाॅलला त्याच्या कमरेच्या साधं्यानंा, िे र्ंजलयासारखे वाटि असलयामुळे, िेल देण्यास 

साहंर्िले. त्याच्यािील या दोषामुळे त्याला आपले पाय परेुसे पुढे िेकिा येि नसि; व त्याकारणाने त्यािी 
पावले जवळ जवळ पडि आहण त्याच्या ्ंिीच्या मानाने िी प्रमाणशुध्द वाटि नसि. 

 
ॲनाने सवगसाधारणपणे बायकाच्या िालीि हदसून येणारा दोष आपलयाही िालीि प्रकट केला. 

कमरेपासुन रु्ढग्यापयंि हििे पाय आंिलया बाजुला वळलेले होिे. हिला बलेॅबारच्या व्यायामािा, बाहेरच्या 
बाजुला वळहवण्याच्या दृट गीने, अहधक ्पयोर् करावा लारे्ल. 

 
मरायािी पायािी बोटे इिकी आंिलया बाजूला वळिाि की िालिाना हििी पावले एकमेकामंध्ये 

अडखळिाि याच्या ्लट हनकोलसच्या पायािी बोटे िारि बाहेर वळलेली हदसली. 
 
मी करीि असलेला आपलया पायािा वापर िात्सावना बलेय वाटला. 
 
“काही माणसे बोलिाि िसा िंू िालिोस. िी काही शब्द सावकाश ओढीि बोलिाि आहण मर् 

एकदम, का ं कोण जाणे एकाएकी, एखादी सुकलेली वाटाण्यािी शेंर् हलवलयाप्रमाणे आपले शब्द 
खुळखुळवीि ्च्चारिाि. िुझ्या पावलािा एक सिं व्यवस्स्थि आहण हविारपूवगक टाकलेला असिो. आहण 
मर् एकाएकी घाई झालयासारखा िू पळायला लार्िोस. हबघडलेली हृदये मध्येि आपले ठोके िुकहविाि. 
िसे िुझे िुझ्या पावलाच्या बाबिीि होिे.” 
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या पाहणीिा पहरणाम, आम्हाला आपलया स्विःच्या आहण एकमेकाच्या िुका समजून येण्याि 
झाला; आहण आमिी खात्री झाली की, कसे िालाव ेहे आम्हाला मुळीि माहहि नाही. आहण म्हणनूि, ही 
अत्यंि महत्त्वािी आहण कठीण र्ोट ग आम्हाला लहान मुलाप्रमाणे पनु्हा पहहलयापासून हशकून घ्यावयाला 
हवी. िे करण्यास आम्हाला मदि व्हावी म्हणून माणसािा पाय आहण पा्ल यािंी रिना, त्याप्रमाणेि योग्य 
रीिीने िालण्याच्या हक्रयेिा पाया, ही िात्सावनी आम्हाला खुलासेवार समजावनू साहंर्िली. 
 

“आपलया स्वयंपे्रहरि ्पकरणाच्या हक्रयािंी योग्य समजुि येण्याकरिा िुम्हाला नटापेक्षा स्थापत्य 
हवशारद अथवा यंत्रशास्त्रज्ञ असण्यािी आवश्यकिा अहधक आहे.” आपलया हवषयािा प्रस्िाव करिाना िे 
म्हणाले. 
 

िे पुढे सारं् ूलार्ले, “आपलया ढंुर्णापासून पावलापयंिच्या पायािा हविार करीि असिाना, मला 
पुलमनकारच्या खालच्या बाजूच्या रिनेिे स्मरण होिे. िीि असलेलया हवहवध प्रकारच्या अनेक स्स्प्ररं्ामुळे 
सवग बाजंूनी बसणारे धके्क शोषले जािाि अथवा कमी केले जािाि. त्यामुळे र्ाडी भरधाव वरे्ाने धावि 
असिाही, सवग बाजूनी हिला हमळणारे धके्क वरच्या बाजूस असलेलया डब्यािं बसलेलया ्िानं ना मुळीि 
जाणवि नाहीि. अथवा र्ाडीच्या वरे्ािी कलपनाही त्यानंा येि नाहीं. माणूस िालि अथवा पळि असिाना 
त्या र्ाडीिील पहहलया वर्ाच्या ्िान प्रमाणे िालण्याच्या त्याच्या र्िीच्या बाबिीि घडले पाहहजे. त्यावळेी 
त्यािे र्ळ्यापयंििे सवग धड, खादें मान आहण डोके ही स्स्थर राहहली पाहहजेि. अिल असली पाहहजेि. 
स्विःच्या हालिाली करण्याला मोकळी असली पाहहजेि. आपलया पृष्ठवशंाच्या मदिीने बव्हंशी हा पहरणाम 
साध्य हो् शकिो. 
 

“पृष्ठवशंािा मुख्य ्पयोर् एखाद्या स्पायरल स्स्प्ररं्प्रमाणे थोडीही हालिाल होिाि कोणत्याही 
हदशलेा वाकण्याकडे होिो व त्यामुळे खान्दे आहण डोके यािा समिोलपणा राखण्यास मदि होिे. शक्यिों 
िे, कोणत्याही प्रकारिे धके्क न बसिा, मोकळे आहण स्स्थर राहाणे अर्त्यािे असिे. 
 

“आर्र्ाडीच्या डब्याप्रमाणेि आपलया शरीराच्या खालच्या भार्ाि आपली कमर, रु्डघे घोटे आहण 
पायाच्या बोटािें साधें यािं स्स्प्ररं्ा ठेवण्यांि आलेलया आहेि. आपण िालि हकवा पळि असिाना, आपले 
शरीर पुढे मारे् हकवा बाजुला झुकहवि असिाना, अथवा एखादी िेकण्यािी अर्र घसरण्यािी हक्रया करीि 
असिाना बसणारे धके्क कमी करणे हे त्यािे काम आहे. 
 

“याहशवाय, आपले शरीर वाहून नेि असिाना त्याला पढेु ढकलण्यािे कायगही या स्स्प्ररं्ानंा कराव े
लार्िे. हे साध्य करण्याकरिा पुन्हा रेलवचे्या डब्याप्रमाणे आपले शरीर शक्य हििके आडव्या रेषेि, 
कमीिकमी वरखाली धके्क बसून, न हहदकळिा पढेु सरकाव,े अशी योजना असिे. 
 

“याप्रकारच्या िालण्यापळण्याच्या पध्दिीिे वणगन करीि असिाना माझ्यावर िार पहरणाम 
झालेलया एका प्रसंर्ािी मला आठवण येिे. माझ्या बाजूने िाललेलया हशपायािंी एक रारं् मी पहाि होिो. 
त्याचं्या माझ्यामध्ये एक कंुपण होिे. त्यािंी डोकी, खादें, छात्या ही मला त्यावन न हदसि होिी; िे 
िाललयासारखे हदसि नव्हिे. िर अहिशय हनिल अशा सपाट जहमनीवन न ‘ स्केहटर्’ अथवा ‘शीइंर्’ 
करीि घसरि असलयासारखे हदसि होिे. त्याचं्या िालीि िुटकपणे वर खाली होि राहण्यािा प्रकार 
नसलयामुळे िे िसे घरंर्ळि िालले असाविे असा भास होई. 
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“असा पहरणाम ्त्पन्न होण्यािे कारण त्या हशपायाचं्या कमरा, रु्ढरे्, घोटे आहण पावले यामधील 
स्स्प्ररं्ा आपापले कायग अत्यिं आिगकारक ्हििपणाने करीि होत्या; हे होय. हे सारे इिक्या व्यवस्स्थि 
रीिीने होि असलयाकारणाने त्या कंुपणाच्या पलीकडून त्यािंी शरीरे, जणुं काही एका आडव्या रेषि िरंर्ि 
असावीि असा भास होि होिा. 
 

“आर्र्ाडीच्या डब्याच्या स्स्प्ररं्ाशंी िुलना करिा येणाऱ्या आपलया शरीरािील प्रत्येक वरे्वरे्ळ्या 
भार्ाच्या कायािे िुम्हाला स्पट ग हित्र हमळाव े म्हणून त्यािील एकेकािे मी आिा वरे्वरे्ळे वणगन करणार 
आहे. 
 

“वरपासून आरंभ करिाना प्रथम आपण कमर आहण ढंुर्ण याच्या साधं्यािा हविार कन . त्यािे 
कायग दुहेरी स्वन पािे आहे. प्रथमिः पाठीच्या कण्याप्रमाणे त्यानंा धके्क हनयंहत्रि करावयािे असिाि आहण 
िालि असिाना धड एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे झुकवावयािे असिे; आहण दुसरे म्हणजे आपण 
पा्ल टाकिो िेव्हा सबंध पाय त्यानंा पढेु िेकावयािा असिो. ही कृिी अथाि आपली ्ंिी, आपलया 
पायािी लाबंी, आपलया पावलािा आकार, आपली िालण्यािी पध्दहि आहण हििी र्हि आहण लय, यानंा 
अनुसन न मोकळी आहण रुन्द असावी लार्िे. 

 
“हजिक्या अहधक िारं्लया रीिीने कमरेपासून पाय पुढे िेकला जाईल हििक्या अहधक हलक्या 

आहण मोकळ्या रीिीने िो झोक घेऊन मारे् ये् शकेल व त्यामुळे टाकलेले पा्ल अहधक लाबं आहण 
जलद होईल. आिा यापुढे कमरेपासुन पायाला हमळणारा पुढच्या अथवा मार्च्या बाजूिा झोका आपलया 
धडावर अवलंबून असिा कामा नये. अनेकदा आपलया धडाच्या मारे् हकवा पुढे वाकून, आपलया र्िीि भर 
घालण्याच्या प्रयत्नामुंळे योग्यरीिीने आपलया िालण्याच्या प्रयत्नाला अडथळा होि असिो. िसे हो् नये 
म्हणून आपण िक्ि आपलया पायानंीि िालले पाहहजे. 
 

“आपले पदके्षप आहण कमरेपासुन पायाला द्यावयािा झोका, हे मोकळे आहण रुन्द करण्याकहरिा, 
खास प्रकारच्या व्यायामािी र्रज आहे. 
 

“कोणत्या प्रकारच्या व्यायामानी िे साध्या करिा येइल, या प्रश्नाकडे आपण आिा वळंू. ्भे राहा. 
आहण प्रथम आपला ्जवा आहण मर् डावा खादंा आहण धडािी बाजू एखाद्या खाबंाला हकवा दरवाजाच्या 
िौकटीला टेकून दाबनू धरा. हा आधार िुमिे शरीर एका ठरीव सरळ रेषेि राहाव ेयाकरिा ्पयुक्ि आहे. 
िुमिे शरीर कोणत्याही अवस्थेि वाकू नये याकरिा िो आवश्यक आहे. अशारीिीने िुमच्या धडािी 
लंबरेषेिील अवस्था पक्की झालयावर, खाबंाच्या अथवा दरवाज्याच्या जवळ असलेलया पायावर आपले वजन 
पुरिेपणे टाका. पायािी बोटे हकहिि ्ंिावनू थोडे ्ंि व्हा. आहण दुसरा पाय रु्ढग्यािं न वाकविा सरळ 
पुढे िेका–आहण मर् मारे् घ्या. हे करीि असिाना दोन्ही बाजंूला काटकोनािं झुकण्यािा प्रयत्न करा. 
आरंभी आरंभी हे िुम्ही थोडा वळे आहण सावकाश करा, परंिु हळू हळू हा प्रकार अहधकाअहधक वाढवीि 
जा. म्हणजे त्याचं्यासारख्या इिर दुसऱ्या स्नायूनाही व्यायाम हमळेल. अथािि िुम्ही िाबडिोब त्यािी 
अंहिम मयादा िात्काळ येथे र्ाठू शकणार नाही. िे क्रमशः आहण पद्धिशीर रीिीनेि करीि जाव ेलारे्ल. 
 

“समजा, एकदा िुम्ही आपला हा व्यायाम ्जव्या पायाने केला असेल, िर मर् िोि त्याि 
पध्दिीने हिन न डाव्या पायाने करा. 
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“मी पूवी दाखवनू हदलयाप्रमाणे िालि असिाना आपले ढंुर्ण वर खाली होि असिे. ्जवा पाय 
पुढे टाकीि असिाना ्जव ेढंुर्ण वर िढिे आहण डावा पाय मारे् झोकिाना िुमिे डाव ेढंुर्ण खाली येिे. 
हे होि असिाना एक प्रकारिी िक्राकार र्हि िुमच्या ढंुर्णाच्या साधं्याि िुम्हाला जाणवि राहािे. 

 
“कमरेच्या खाली स्स्प्ररं्िा दुसरा एकसमूह िुमच्या रु्ढग्यािं आहे. त्यािेही कायग दुहेरी स्वरुपािे 

आहे. त्याच्या योर्ाने शरीर पुढे हालवण्यास सुरवाि होिे आहण एका पायावन न दुसऱ्या पायावर शरीरािे 
वजन बदलीि असिाना हमळणारे ्भे धके्क िपेटे त्या स्स्प्ररं्ा शोषनू घेि असिाि. भारािी अदला बदल 
होि असिाना, ज्यावर शरीरािा भार यावयािा असिो िो पाय, खादें आहण डोके यािंा समिोलपणा 
राखण्यासाठी, अर्दी आवश्यक िेवढ्या मयादेि हकहित् वाकलेला असिो. धड पुढे झोकण्यािे आहण 
त्यािा समिोलपणा कायम राखण्यािे आपले काम ढंुर्णाने पुरे केले म्हणजे रु्ढग्याशी सरळ हो्न, 
त्याच्या योर्ाने आपलयाला पढेु न्यावयािे असलेलया शरीराला धक्का देण्यािी ियारी होिे. 
 

“स्स्प्ररं्िा हिसरा एक मोठा झुबकाि आपलया घोट्यािं, पावलािं आहण पायाच्या बोटाचं्या साधं्यािं 
बसहवलेला आहे. त्याच्यायोर्ाने आपलया शहरराच्या हालिालींिी हनमितमिी आहण हनयंत्रण होि असिे. 
आपलया िालण्याच्या हक्रयेशी संबहंधि असलेली ही एक अत्यंि महत्वािी, रंु्िारंु्िीिी, आहण अहिशय 
जलद र्िीने घडणारी यंत्रणा आहे. हिच्याकडे िुम्ही खास लक्ष द्याव ेअसे माझे िुम्हाला सारं्णे आहे. 
 

“घोट्यापाशी पाय वाकहवलयाने धड इट ग हदशनेे अहधकाहधक पुढे नेिा येणे साध्य होि असिे. पा्ल 
आहण पायािी बोटे या कृिीि सहभार्ी असिाि. पण त्याव्यहिहरक्ि त्यानंा आणखीही एक काम करावयािे 
असिे. त्याचं्या िक्राकार यंत्ररिनेमुळे र्िीच्या योर्ाने हमळणारे धके्क िी शोषनू घेि असिाि. 

 
“आपलया पावलािील आहण पायाच्या बोटािील ही यंत्रणा वापरण्यािे िीन प्रकार आहेि आहण 

त्यामुळे िालण्याच्या िीन प्रकाराच्या पध्दहि अस्स्ित्वािं येिाि. 
 
“पहहलीि पावलािी सुरवाि टािेपासुन होिे. दुसरीि सबधंच्या सबधं पा्ल एकाि वळेी 

जहमनीवर पडिे. हिसरीि-रंथीहशअन अथवा इसाडोरा डंकन म्हणून ओळखलया जाणाऱ्या िालीि पायािी 
बोटे प्रथम जहमनीवर टेकली जािाि आहण मर् अनुक्रमाने सबधं पायािा िळवा टािेपयगि टेकला जािो 
आहण नंिर एक प्रकारच्या िक्राकार र्िीने शरीरािा भार पायाच्या बोटापयंि ये्न पोहोििो. 
 

“सध्या पहहलया प्रकारच्या िालण्यािा मी हविार करिो. टािा असलेली पादत्राणे वापरणाऱ्या 
बहुिेकाचं्या िालीि हा प्रकार जास्िीि जास्ि प्रिलीि आहे. यापध्दिीने िालिाना पावलाच्या ज्या 
भार्ावर शरीरािा भार प्रथम पडिो िो म्हणजे टाि. आहण िो िेथून मर् बोटाकडे जािो. पण िेव्हा बोटे 
मारे् वळि नाहीि िर एखाद्या प्राण्याच्या नखाप्रमाणे जहमनीला पकडून राहिाि. 

 
“शरीरािा भार जसजसा अहधकाहधक पडंू लार्िो िसिसे बोटािें साधें जास्िजास्ि दाबले 

जािाि, सरळ होऊ लार्िाि. अशारीिीने िे जहमनीपासुन स्विःला दूर सरकावनू घेि असिाि. आहण 
त्यािंी ही हक्रया पायाच्या अरं्ठ्याच्या अरंथापयंि ही र्हि पोहोिेिोवर िालू राहािे. क्षणमात्र शरीरािा भार 
िेथे स्स्थराविो. निगकी आपलया पायाच्या बोटाचं्या अरंथावंर नािि असिे, िेव्हा त्यािे प्रत्यंिर आपणास 
पाहावयास हमळिे. पण त्यामुळे शरीराच्या पुढे झुकण्याच्या हक्रयेि मात्र अडथळा हनमाण होि नाही. 
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घोट्यापासुन आंर्ठ्यापयंिच्या स्स्प्ररं्ाच्या सवाि खालच्या समूहािा या कामी िार महत्वािी कामहर्री 
असिे. आपण टाकलेलया पावलािा हवस्िार आहण आपलया िालीच्या र्िीिा जलदपणा यावंर आपलया 
बोटािंा घडणारा पहरणाम यािंी कलपना येण्यासाठी मी िुम्हाला माझ्या अनुभवािंील एक ्दाहरण 
सारं्िो. 

 
“मी घरी अथवा नाटकर्ृहाकडे िालि जाि-येि असिाना माझ्या पावलािंी बोटे आपले कायग 

अत्यंि योग्यरीिीने करीि असिील, िर आपलया िालण्यािा वरे् न वाढहविा ही, माझ्या पायािी बोटे 
आहण पावले आपले काम योग्य रीिीने करीि नसिाना लार्णाऱ्या वळेाहून मी पािं-साि हमहनटे िरी आधी 
पोहोििो. पायाच्या बोटानंी पावलािी र्हि त्याच्या अर्दी टोकापयंि ने्न पोिहवणे अहिशय महत्त्वािे 
आहे. 

 
“पायािी बोटे यािप्रमाणे धके्क कमी करण्यािेही कायग करीि असिाि. आहण त्याचं्या या 

भहूमकेिील कायािी ्पयुक्ििा अत्यिं महत्त्वािी आहे. िुम्हाला आपली िालण्यािी र्हि अस्खहलि 
ठेवावयािी असेल आहण वरखाली बसणारे धके्क िार जोरािे आहण िापदायक असिील, अशा कठीणवळेी 
त्यािे महत्त्व हवशषे आहे. एका पावलावन न दुसऱ्या पावलावंर आपण आपले वजन बदलिो िेव्हा त्याच्या 
या महत्वािी हवशषे जाणीव होिे. वजनाच्या अदलाबदलीिी ही प्रहक्रया र्हि अस्खहलि राखण्याच्या दृट गीने 
धोक्यािी असिे. यावळेी सवग काहंी िुमच्या पायाचं्या बोटावर (मुख्यिः िुमच्या आरं्ठ्यांवर) अवलंबनू 
असिे. शरीरािंील इिर कोणत्याही स्स्प्ररं्ापेक्षा वजन बदलण्यािी ही हक्रया खंहडि करण्यािी शस्क्ि 
त्याचं्या हक्रयेि बदल घडवनू आणणाऱ्या त्याचं्या टोकाचं्या किृगत्वाि असिे. 

 
“मी िुम्हाला िुमच्या पायािंील वरे्वरे्ळ्या घटक भार्ािंी काये वणगन कन न साहंर्िली; आहण 

त्याकहरिा ं त्यािंील प्रत्येकाच्या हक्रयेिी िपशीलवार नोंदही केली. पण प्रत्यक्षािं िे अलर् आहण 
स्विंत्ररीिीने कायग करीि नसिाि; िर एकािवळेी आहण परस्परावलंबी पध्दिीने कायगक्षम होि असिाि. 
्दाहरणाथग : जेव्हा एका बाजूला शरीरािा भार एका पायावन न दुसऱ्या पायावर बदलला जािो; दुसऱ्या 
अवस्थेि शरीर पुढे झुकवनू दुसऱ्या पायावर वजन घािले जािे; आहण हिसऱ्या स्स्थिीि अंर् पुढे झोकून 
मार्च्या पायावर पुन्हा वजन टाकले जािे; िेव्हा या सवग स्स्थिीि काहंी एका मयाहदि पायािंील सवगि 
स्वयंिहलि भार् एकािवळेी कायगक्षम होि असिाि. त्याचं्यािील परस्पर संबंध, त्यािंी एकमेकानंा होणारी 
मदि, याहवषयी हवस्िाराने हलहहिा बोलिा येणे अशक्य आहे. हालिाली करीि असिाना आपलया 
संवदेनािा मार्ोवा घे्न त्याच्या साहाय्याने िुम्हाला त्या र्ोट गी स्विःच्या स्विःमध्ये शोधून घेिलया 
पाहहजेि. मी िक्ि िुम्हाला या अहिशय रंु्िारंु्िीच्या आहण आियगकारक ्पकरणाच्या-माणसाच्या 
पायाच्या-काम करण्याच्या पद्धिीच्या केवळ स्थूल आराखडा सुिव ूशकिो.” 

 
िात्सावनी आपले हवविेन परेु केलयावर सवग हवद्याथी त्यानंी साहंर्िलयाप्रमाणे िालून पाहंू लार्ले. 

पण िे आिा ्घड्घड पहहलयापेक्षा कमी िारं्लया रीिीने िालि होिे. त्यािं त्याचं्या अंर्वळणी पडलेलया 
नेहमीच्या सवयीिा पुरिा भार् नव्हिा अथवा नव्याने हशकलेलया र्ोट गीिा पुरेसा अन्िभाव नव्हिा. 
िात्सावना, माझ्या िालण्याच्या पद्धिीि काहंीशी सुधारणा आहे असे वाटले; परंिु िे लरे्ि म्हणाले : 

 
“होय िुझे खादें आहण डोके यािंील झटके काहंीसे कमी झाले आहेि. िू आिा घरंर्ळलयासारखा 

िालू लार्ला आहेस पण केवळ जहमनीवन नि, अजून िू हविूेन िरंर्ू लार्ला नाहीस. यामुळे िुझे िालणे 
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अजून सरपटलया सारखे अथवा रारं्लयासारखे वाटिे. ्पहाररृ्हािंील वाढपी हािािील बशीिले सूप 
साडेंल या भीिीने जसे िालिाि िसे िुझे हे िालणे वाटिे. िे आपली शरीरे, हाि आहण त्याबरोबरि 
आपलया हािािील थाळ्या याना कशािा धक्का लार्ू नये, हकवा त्यािंील पदाथग कलंडू नयेि म्हणनू केवढी 
खबरदारी घेि असिाि. 

 
“पण या िालण्यािील ही घरंर्ळि जाण्यािी पध्दिी काहंी एका मयादेपयंि स्पहृणीय आहे. 

त्यापलीकडे िी ्पाहार र्ृहािंील वाढप्याचं्या बाबिीि हदसिे िशी अहिरंहजि वाटिे. काहंी एका प्रमाणािं 
शरीरािी वरखाली हालिाल आवश्यक आहे. िुमिे खादें, डोके आहण धड हविूेन िरंर्ली िरी िालिील 
पण त्यामुळे हनमाण होणारी रेषा सरळ सडेसोट असू नये. िीि थोडीिार िरी नार्मोड अवश्य असावी. 

 
“िुमिी िाल सरपटणारी नसावी, ्डिी असावी.” 
 
त्या दोहोिील िरक काय, हे समजावनू सारं्ण्यािी मी त्यानंा हवनंहि केली. 
 
“सरपटणाऱ्या िालीि एका पायावन न दुसऱ्या पायावर, ्दाहरणाथग ्जव्यावन न डाव्यावर, 

शरीरािा भार बदलला जािो िेव्हा ज्याक्षणी पहहले कायं संपिे त्याि क्षणी दुसरे कायग सुन  होिे. वरे्ळ्या 
शब्दाि सारं्ावयािे िर ज्याक्षणी डावा पाय शरीरािे वजन बदलिो त्यािवळेी ्जवा पाय िे आपलयावर 
घेिो. यािा पहरणाम म्हणजे, रारं्त्या हकवा सरकत्या िालीि, हकहित् मात्रही असा अवहध नसिो की, 
ज्यावळेी िुमिे शरीर हविे िरंर्लयासारखे, केवळ एका पायाच्या आंर्ठ्यावर आधारलेले अशा स्स्थिींि 
राहून, आपलया पूवगहनयोहजि र्िीिी रेषा पुरी करण्याआधी िी पुरी करण्याच्या ियारीि असण्याच्या 
अवस्थेि असलेले राहाव.े याच्या ्लट ्डत्या र्िीि मात्र असा एक क्षण असिो की ज्याि िालणारा 
माणूस, हनहमषमात्र, आपलया पायाच्या बोटाच्या अरंथावर ्भ्या असलेलया निगकी प्रमाणे, जमीन सोडून 
अधान्िरी असलेलयािा भास होिो. या क्षणमात्र हविेील ््ाणानंिर कळून न येणारी हनिळ, धक्का 
नसलेली, खाली येण्यािी हक्रया घडिे आहण शरीरािा भार एका पायावन न दुसऱ्या पायावर जाण्यािी 
प्रहक्रया पूणग होिे.” 

 
िात्सावच्या मिाप्रमाणे या दोन्हीही हक्रया, हविेील ््ाण आहण वजन हनिळपणे एका पायावन न 

दुसऱ्या पायावर बदलणे सवाि अहधक महत्त्वाच्या आहेि. कारण हविेील ््ाणािे रु्ण असणाऱ्या अखंड 
हनिळ आहण हलक्या पदके्षपािी रु्रुहकल्ली त्यािं आहे. 

 
परंिु िालिा िालिा ्डि राहणे ही वाटिे हििकी सोपी र्ोट ग नाही. 
 
एकिर, ज्यामध्ये शरीर वर ्िलले जािे िो क्षण, नेमका पकडिा येणे कठीण आहे. सुदैवाने मला 

िो अजमाविा आला होिा; आहण िात्सावनी, मी सरळ रेषेि वर खाली ्ड्या मारिो आहे, अशी त्यािी 
बोळवण केली होिी. 

 
“पण िसे केलयाहशवाय मी वर कसा जा् शकेन?” मी हविारले. 
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“जमीन सोडिाना िू सरळ वर जािा कामा नये िर पुढच्या बाजूला आडव्या रेषेि वर रे्ले 
पाहहजे.” 

 
हशवाय त्यानी आरंथह धरला की, पा्ल पुढे टाकीि असिाना शरीरािी र्हि मुळीि सावकाश होिा 

कामा नये अथवा िीि िुटकपणा येिा कामा नये. हा शरीरािा पुढिा झोक हनहमषमात्रही खंहडि न होणे 
आवश्यक आहे. पढुच्या पायाच्या आंर्ठ्यावर भार दे्न सुरवािीला पा्ल टाकिाना जो वरे् असेल िो 
त्याि प्रमाणािं पढेु कायम राखला पाहहजे. याप्रकारिे पा्ल जहमनीवन न िरंर्लयासारखे वाटिे. िे 
एकदम लंब रेषेि वर ्िलिा कामा नये, िर वर ्डू लार्णाऱ्या हवमानाप्रमाणे आडव्या रेषेि पढेु पुढे जाि 
राहाव े त्याप्रमाणे जराही खाली वर न डर्मर्िा िे ्िलले जाव े आहण त्या आडव्या रेषेिील पुढील 
र्िीमुळे लाटेसारखी हकहिि वक्र अशी रेषा हनमाण व्हावी. लंबरेषेि वर ऊडणे अथवा खाली झेपावणे 
यासारख्या प्रकारामुळे िीि वडेीवाकडी नार्मोडी वळणे आहण कानेकोपरे वक्ररेषा हनमाण होिाि, त्या न 
व्हाव्या, ही महत्त्वािी र्ोट ग होय. 

 
आज आपलया वर्ाि कोणी बाहेरिा माणुस आला असिा िर त्याला आपण पॅरास्ललहजया 

झालेलया रोग्याच्या एखाद्या हॅास्स्पटलवाॅडग मध्ये आलो आहोि असे वाटले असिे. सवग हवद्याथी आपलया 
स्नायूवर लक्ष कें हद्रि कन न आपलयाला न सुटणाऱ्या अशा कोणत्यािरी कोड्याच्या हविाराि पूणगपणे र्ढून 
जा्न इिस्ििः हिरि असलेले त्याला हदसले असिे. 

 
ह्या हविार रंथस्ििेिा पहरणाम त्याचं्या स्वयिंहलि कें न्द्राच्या रंु्िारंु्िीवर झालेला हदसि होिा. ज्या 

र्ोट गी पूवी िे सहज पे्ररणेने करीि होिे, त्याकडे त्याना आिा बदु्धीपुरस्सर अवधान द्याव ेलार्ि होिे. आहण 
िसे करिाना शरीरशास्त्र आहण स्वयंिहलि स्नायू याबद्दलिे त्यािे अज्ञान ्घड होि होिे. िे भलत्याि 
दोऱ्या खेिीि होिे. आहण त्यािा पहरणाम बाहुलयाचं्या खेळािील बाहुलयाचं्या दोऱ्या एकमेकािं रंु्िलया 
म्हणजे जशा प्रकारच्या अनपेहक्षि र्ोंधळ ्डावा त्याप्रकारिा होि असलयािे हदसि होिे. 

 
आपलया हालिालीवर अवधान एकारंथ करण्यामुळे आम्हाला एक प्रत्यक्ष िायदा हनहिि झाला. िो 

म्हणजे आपलया पायाच्या रिनेच्या यंत्रणेिील रंु्िारंु्ि आहण िीमधील पहरपूणगिा याहवषयी आमच्या मनािं 
आवश्यक िो हनरामय आदर हनमाण होणे हा होय. त्यािंील स्नायू एकमेकाशंी कसे संबहंधि आहण 
परस्परानंा पूरक ठरणारे आहेि, हे त्यामुळे आम्हाला स्पट गपणे ्मजले. 

 
िात्सावनी आम्हालंा आपले पा्ल टाकण्यािी हक्रया अर्दी अखेरपयंि सर्ळ्या अंर्ानंी पहरपूणग 

करण्यास साहंर्िले. त्यािे प्रत्यक्ष हदग्दशगन आहण त्यानंी अर्दी जवळून केलेले हनरीक्षण याचं्या मदिीने 
आम्ही क्रमशः िालण्याच्या पद्धिीिा अभ्यास केला आहण िसे करिाना स्विःिी त्या प्रहक्रयेिील प्रत्येक 
संवदेना काळजीपूवगक हटपूनही घेिली. 

 
एक लाबं छडी हािाि घे्न हिच्या सहाय्याने त्यानंी माझ्या ्जव्या पायिंील स्नाय ूकेव्हा ंआहण 

कोठे आकंुहिि होि होिे िे मला नेमके दाखवनू हदले. आहण त्यािवळेी रॅखमनाव यानंी ्लट बाजूला ्भे 
राहून आपलया छडीने त्याच्याशी प्रहियोर्ी असलेलया माझ्या डाव्या पायािंील स्नायूिे आकंुिन दाखवनू 
हदले. 
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“पाहा; आिा माझी छडी िुझ्या पुढे झुकून शरीरािे वजन आपलयावर घेि असलेलया ्जव्या 
पायाच्या वरच्या बाजूला जाि आहे आहण नेमकी याि वळेी रॅखमनाविी छडी िुझ्या डाव्या पायाच्या बाजूने 
खाली येि आहे. आहण िो पाय िुझ्या शरीरािा भार ्जव्या पायावर वाहवीि आहे. आिा ्लट हालिाल 
सुरु झाली माझी छडी खाली ये् लार्ली. आहण त्यािी वर जा् लार्ली. आळीपाळीने आमच्या छड्यािी 
िुझ्या पावलाच्या बोटापासून कमरेपयंि आहण कमरेपासून पायाच्या बोटापयंििी हालिाल परस्पर हवरोधी 
हदशानी होि आहे हे िुझ्या ध्यानािं आले का?ं जेव्हा ंमाझी छडी वर जािे िेव्हा ंत्यािी खाली येिे आहण 
जेव्हा माझी खाली येिे िेव्हा ं त्यािी वर जािे. व्हमितटकल राइपच्या वािेच्या इहंजनिे दटे्ट अशीि हक्रया 
करीि असिाि. साधं्यािे आकंुिन आहण प्रसरण होि असिाना िे एकमेकानंा आळीपाळीने अनुसरि एक 
वन न खाली आहण खालून वर असे अनुसंयोजन कसे हनमाण करिाि हे नीट लक्षपूवगक पाहून ठेव. 

 
“आमच्यापाशी हिसरी काठी असिी िर या शस्क्ििील काही अंश, िुझ्या पाठीच्या कण्यािूंन वर 

जाि जाि झटके कसे कमी करीि असिो आहण समिोलपणा कसा कायम राखीि असिो हे आम्हाला िुला 
दाखहविा आले असिे. पाठीच्या कण्यािील हा िाण आपले कायग पूणग केलयानंिर पुन्हा खाली येऊन, प्रथम 
िो हजथून हनघाला त्या हठकाणी पायाच्या बोटािं परि हशरिो. 

 
“िुम्ही ज्यािे नीटपणे हनरीक्षण केले पाहहजे असा आणखी एक िपशील आहे.” िात्साव पढेु 

म्हणाले, “जेव्हा आमच्या छड्या िुझ्या कमरेपाशी पोंििाि िेव्हा िेथे एक लहानसा क्षणभरािा हवसाव्यािी 
जार्ा आहे. ज्या जार्ी त्या वळिाि िी ही जार्ा आहण त्यािंा त्याहठकाणी पोिण्यािा क्षण, ही स्पट ग झाली 
की त्या पनु्हा खाली वळिाि.” 

 
“होय. िे आमच्या लक्षािं आले.” आम्ही म्हणालो, “पण छड्याच्या या वळण्यािा अथग काय?” 
 
“िुम्हाला स्विःलाि िुमच्या कमरेच्या साधं्यािं ही िक्राकार र्िी जाणवि नाही काय? 

परिण्यापूवी पनु्हा पायािं आिून खरोखरि काहंीिरी िक्राकार हिरले आहे असे वाटिे. या संबधंाि रेलविेे 
इंहजन आपलया शवेटच्या स्टेशनवर पोंििे िेव्हा हिथे असलेलया टनगटेबलिी मला आठवण होिे. आपला 
हवरुद्ध बाजूिा प्रवास सुरु करण्यापूवी, िे त्या टनगटेबलने हवरुध्द हदशलेा वळहवले जाि असिे. आपलया 
कमरेच्या साधं्यािं अशाि प्रकारिी टनगटेबले आहेि. त्यािी होणारी हालिाल मला स्पट गपणे समजिे.” 

 
“आणखी एक र्ोट ग. या वर येण्याच्या र्िीिे आदान करिाना आहण खाली जाणाऱ्या र्िीिे प्रदान 

करिाना, आपले कमरेिे साधें हकिी िािुयाने आहण सिाईने आपले काम करिाि िे िुमच्या ध्यानािं आले 
का?ं वािेच्या इंहजन मधील िोलक िके्र जे कायग करिाि िेि कायग हेही करीि असिाि. धोक्याच्या क्षणी 
बसणारे धके्क हनयहंत्रि करणे हे िे कायग होय. आपले हनिंब वन न खाली आहण खालुन वर हालि असिाि. 
िेव्हा िोलक िक्र जे कायग करीि असिाि िेि िेही करीि असिाि.” 

 
२ 
 

आज मी घरी येि असिाना मला ज्यानी पाहहले िे मला एखादा दारुडा अथवा अधगवट वडेा 
समजले असिील. 
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मी कसे िालावयािे िे हशकि होिो. 
 
पण िे िार कहठण होिे. 
 
एका पायावन न दुसऱ्या पायावर भार टाकण्याच्या दोन हक्रयािंील िो मधला क्षण िारि 

रंु्िारंु्िीिा होिा. 
 
मी घराजवळ आलो िेव्हा मला वाटले की एका पायावन न दुसऱ्या पायावर वजन बदलीि 

असिाना, ्दाहरणाथग आपलया ्जव्या पावलाच्या बोटावन न डाव्या टािेवर आहण मर् (वजनाच्या 
संक्रमणािी सारी हक्रया माझ्या सबधं पावलािून प्रवाहहि झालयावर) डाव्या पावलाच्या बोटावन न ्जव्या 
टािेवर शरीरािा भार बदलीि असिाना, जो एका धक्का हमळे िो आिा बहुिेक नाहीसा करण्याि मी यश 
हमळहवले असाव.े याहशवाय माझ्या स्विःच्या अनुभवावन न माझ्या हेही ध्यानंाि आले की, पुढे जाणाऱ्या 
र्िीिा अखंडपणा आहण हनिळपणा पायािंील स्स्प्ररं्ाच्या परस्पर संबध्द कृिीवर, हनिंब, रु्ढरे्, घोटे, 
टािा, पावले याच्या सुसंवादी सहकायावर अवलंबनू असिो. 

 
र्ोर्ोल स्मारकापाशी पोहोिलयावर हिथे काहंी वळे थाबंावयािे, असा माझा नेहमीिा हशरस्िा 

आहे. हिथलया एका बाकावर बसून मी येणारे जाणारे कसे िालिाि यािे हनरीक्षण कन  लार्लो. आहण 
मला काय आढळून आले? त्यापकैी कोणीही आपले पा्ल आपलया पायाच्या अरंथापयंि पोिवनू पूणग करीि 
नव्हिा अथवा अर्दी हनहमषमात्र का ंहोईना आपलया आरं्ठ्याच्या अरंथावर स्थीर होि नव्हिा. िक्ि एकि 
मुलर्ी मला अशी हदसली की, जी अशा िरंर्त्या िालीने िालि होिी. बाकीिे सवगि सरपटणाऱ्या 
िालीच्या प्रकारंािा वापर करीि होिे. ‘आपलया पायन पी आियगकारक ऊपकरणािंा वापर कसा 
करावयािा हे लोकानंा कळि नाही,’ असे िात्साव म्हणिाि िे अर्दी खरे आहे. 

 
िेव्हा आपलयाला हशकले पाहहजे हे खरे आहे. अर्दी सुरुवािीपासून आरंभ कन न हशकले 

पाहहजे—िालावयाला, बोलावयाला, वार्ावयाला. 
 
आरंभी जेव्हा िात्साव आम्हाला िसे म्हणाले, िेव्हा मी खरोखरि मनािलयामनाि हसलो होिो. 

मला वाटले होिे की, पहरणामकारक हित्र हनमाण करण्यासाठी म्हणून िे िसे बोलि असाविे; परंिु आिा 
त्याचं्या त्या शब्दािंा अहभप्राय मला अक्षरशः पटू लार्ला आहे. आमच्या आर्ामी शारीहरक हशक्षणक्रमािे 
महत्व मला ्मजू लार्ले आहे. 

 
हा ्मज म्हणजे अधी लढाई हजकणेि होय. 
 

३ 
 
आज िात्साव पुन्हा आमच्या लवहिक हालिालीच्या वर्ाला आले. यावळेी िे म्हणाले. आत्म्याच्या 

अन्िरंर्ािून ्द भवणाऱ्या कृिी आहण र्िी यानंा स्विःिा आकृहिबधं असिो आहण नाट्य, नृत्य आहण इिर 
रंर्कला; त्यािप्रमाणे हशलपासारख्या रिनामलूककला याच्या के्षत्रािं कायग करणाऱ्या कलाविंाना त्यािंी 
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अत्यंि आवश्यकिा असिे. भहूमकेच्या आहंर्क आकारािी रिना करीि असिाना िक्ि या प्रकारच्या 
हालिालीि आपलया वापराला योग्य असिाि. 

 
“पण हे साध्य कसे करावयािे? हवद्यार्थयािील एकाने हविारले.” 
 
“आपलया मादाम सोनोव्हा इथे आहेि त्या िुझ्या या प्रश्नािे ्त्तर देिील.” 
 
“असे म्हणून िात्सावनी आमिा वर्ग िात्पुरिा मादाम सोनोव्हाच्या स्वाधीन केला.” 
 
“हे पाहा” त्यानंी सुरुवाि केली “इथे माझ्या हािाि पाऱ्यािा एक थेंब आहे. आिा मी िो 

काळजीपूवगक आपलया िजगनीच्या टोकािं ओिणार आहे.” 
 
हे म्हणि असिाना त्यानी िो कस्लपि पाऱ्यािा थेंब आपलया बोटाच्या स्नायिू व्यवस्स्थिरीिीने 

टोिण्यािा आहवभाव केला. 
 
“आिा िुम्हीही िसेि करा; आहण मर् त्याला िुमच्या सबंध शरीरािून प्रवास करु द्या.” त्यानंी 

आदेश हदला. “घाई कन  नका सावकाश ओळीने, सारे काहंी हशस्िीि हो् द्या. प्रथम िुमच्या बोटाच्या 
साधं्यािून पलीकडे. . . . सरळ करा बोटे. . . म्हणजे िुमच्या हािाच्या पंज्यािं िो येईल. हिथून िुमच्या 
मनर्टाकडे दवडा. मर् हिथून मनर्ट आहण कोपर याच्यामध्ये. . . . पोंिला हिथपयंि कोपराि? 
घरंर्ळला का? कळले िुम्हाला नीट? घाई कन  नका. आपण काय करिो यािी जाणीव राहू द्या. िार 
छान! आिा सावकाश िो िुमच्या खादं्याकडे िालला आहे; त्याच्याकडे नीट लक्ष असू द्या. वा िार छान! 
आिा िुमिा हाि ्लर्डला आहे. सरळ झाला आहे. आहण त्याचं्या सांध्यानंी िो वर धरला रे्ला आहे. . . . 
नाही. नाही. नाही. . . असा एखाद्या दाडंक्यासारखा हाि खाली का सोडलाि? पारा एकदम खाली पडून 
जाईल ना! पाहा. रे्लाि िो!! िुम्हाला िो सावकाश हळूहळू सरकू हदला पाहहजे. प्रथम खादं्यापासून 
कोपरापयंि. आिा वाकवा िे कोपर. वाकवा. बरोबर—िसेि. पण थोडा वळे आपला बाकीिा हाि खाली 
आणू नका—काहंी झाले िरी ये्ं दे् नका—नाहीिर पारा र्मावनू बसाल, बरोबर आहे. असेि. हं! आिा 
िालू द्या . . . . येऊ द्या. . . . मनर्टापयंि. . . इिक्या जलद नाही. . . लक्ष ठेवा. . .. त्याच्याकडे अर्दी 
बारकाईने लक्ष ठेवा. मनर्ट असे खाली काय सोडलेि? वर ्िलून धरा. पाऱ्याकडे लक्ष द्या. सावकाश 
सावकाश. छान! एकदम ठीक. आिा एकामार्नू एक आपलया हािािे आहण बोटािे साधें यािूंन त्याला 
जा्ं द्या. अस्से. अस्से. बोटे खाली ये् द्या. आणखी खाली. सावकाश. बरोबर आहे. आिा हे शवेटिे 
आकंुिन आिा होि मोकळा झाला. पारा खाली र्ळून रे्ला. 

 
“आिा मी पारा बरोबर िुझ्या डोक्याच्या टाळूवर ठेवणार आहे” पॅाल शुस्िावला ्दे्दशून त्या 

म्हणालया. आिा िू त्याला िुझ्या मानेिून पाठीच्या कण्यािील मज्जारजु्जिून कमरेमधून, ्जव्या पायंिून 
खाली आण; हिथून परि कमरेिून वर ने; पुन्हा डाव्या पायाच्या पावलािून आंर्ठ्याच्या टोकापंयंि खाली 
आण. हिन न वर कमरेच्या साधं्यापयंि ने्न पुन्हा पाठीच्या कण्यािून मानेि, डोक्याि आहण शवेटी 
टाळूपयंि येऊ दे.” 
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मर् आम्ही सवानी िसेि केले. त्या कस्लपि पाऱ्याच्या थेंबाला आमच्या सवग अवयवािून-खान्दे, 
हनुवटी, नाक, यािूंन, आम्ही वरखाली घालहवि अखेरीस त्याला बाहेर सोडले. 

 
आमच्या स्नायूससं्थेि होणाऱ्या त्या पाऱ्याच्या थेंबािा प्रवास आम्हाला खरोखरि जाणवि होिा 

का? का िो कस्लपि पाऱ्यािा थेंब आमच्या शरीरािून प्रवास करीि आहे अशी आम्ही कलपनाि करीि 
होिो? 

 
आमच्या हशहक्षकेने यासबंंधी हििन करण्यास आम्हाला क्षणािीही िुरसि हदली नाही. अशा 

प्रकारिा कोणिाही पृथक्करणमूलक हविार आम्हाला कन  न देिा हिने आम्हाला िे व्यायाम करावयाला 
लावले. 

 
“यावन न काय हशकायिे आहण समजावयािे िे िुमिे हदग्दशगक इथे बसले आहेि िे िुम्हाला 

सारं्िील.”मादाम सोनोव्हा म्हणालया “पण िोपयंि िुम्ही हे व्यायाम काळजीपूवगक, अहिशय काळजीपूवगक 
करीि राहा. पुन्हा पुन्हा करीि राहा. त्यािें खरेखुरे ममग िुम्हाला ्मजण्यापूवी िुम्हाला त्यािी अनेक वळेा 
आवृत्ती करावी लारे्ल.” 

 
“कोस्त्या, झटकन इकडे ये” िात्साव मला म्हणाले “आहण मला अर्दी मोकळ्या मनाने सारं् की, 

िुझे हे दोस्ि आिा आपलया हालिाली पहहलयापेक्षा अहधक अस्खहलिपणे करीि होिे, असे िुला वाटिे 
का?” 

 
माझी दृहट ग अर्डबबं हलओ कडे वळली त्याच्या हालिालीिील र्ोलाई पाहून मला खरोखरि 

नवल वाटले.पण हा त्याच्या शरीराच्या र्ोल आकारािा पहरणाम असावा अशी मी िात्काळ आपली समजूि 
कन न घेिली. 

 
पण ॲनाबद्दल िशी समजूि कन न घेणे शक्य नव्हिे. हििे खादें, कोपरे, आहण ढोपरे ही सारी 

अणकुिीदार होिी. हिने हे र्िीसात्यि आपलया हालिालीि कोठून आणले? हिच्या शरीरािूंन जाि 
असलेलया त्या कस्लपि पाऱ्याच्या अखंड प्रवाहाने हा बदल घडहवला असेल का?  

 
्रलेला पुढिा सारा पाठ िात्सावनी स्विः घेिला. 
 
“स्नायूच्या जाळ्यािून र्हिमान होणाऱ्या शस्क्िकडे मादाम सोनोव्हा यानंी िुमिे आंहर्क अवधान 

वधेले आहे. याि प्रकारिे अवधान, आपले स्नायू खुले करीि असिाना जी प्रहक्रया होि असिे, िीि 
ज्याहठकाणी भार येि असेल िी हठकाणे हुडकून काढण्यासाठी वापरण्याि आले पाहहजे. . . . . या 
हवषयािे आपण पूवीि िपशीलवार हवविेन केले आहे. स्नायूवरील भार अथवा त्यानंा रर् लार्णे म्हणजे 
िरी दुसरे काय आहे? र्िीमान शक्िीच्या मार्ाि अडथळा ये्न िी कंुहठि होणे, या वरे्ळे िे दुसरे काहींि 
नाही. 

 
“रे्लयावषी िुम्ही केलेलया हकरणोत्सजगनाच्या आहण शब्दरहहि हविार हवहनमयाच्या व्यायामावन न 

िुम्हाला कळून आले आहे की, ही शस्क्ि आपलया अन्िरंर्ाप्रमाणेि बाह्यपहरसरािंही प्रभावी होि असिे. 
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आपलया अस्स्ित्वाच्या अत्यिं खोल अशा स्थानािूंन िी वर ्सळून येिे आहण आपलया बाहेर असलेलया 
्हद्दट गाकंडे हििे प्रके्षपण होि राहािे. 

 
“त्या प्रहक्रयेप्रमाणेि आिा आपणाला आपले अवधान लवहिक र्िीच्या के्षत्राि कें हद्रि केले 

पाहहजे. या के्षत्रािं िशा अवधानाला अहधक अवसर आहे. शक्िीच्या प्रवाहाबरोबर िुमिे अवधान सिि 
साहियाने राहील अशी खबरदारी घेणे महत्वािे आहे. कारण त्याच्या योर्ाने एक न संपणारी अखंड रेषा 
्त्पन्न करण्यास मदि होिे. आहण अशी ही रेषा आपलया कलेला अहिशय आवश्यक आहे.” 
 

“अनुषंर्ाने हेही हििकेि खरे आहे की, इिर कलाचं्या के्षत्राचं्या संबधंािही िसेि म्हणिा ंयेईल. 
ध्वनीिी अशीि अखंडरेषा संर्ीिाला आवश्यक आहे असे िुम्हाला नाही वाटि? ्घडि आहे की 
व्हायोहलनच्या िारावन न जर हनिळपणे आहण न अडखळिा र्ज हिरला नाही िर िी सूर बोलू लार्णार 
नाही. 
 

“ही अखंडरेषा पहरबंध हनमाण करणाऱ्या हित्रकारापासुन हहरावनू घेिली िर काय होईल?” 
िात्साव आपला मुद्दा पुढे िालहवि म्हणाले. “एखाद्या हित्रािी साधी बाह्यरेषा िरी हिच्या मदिीहशवाय 
त्याला काढिा येईल काय अथािि नाही. िी रेषा हित्रकाराला अपहरहायगपणे आवश्यक आहे. 
 

“अखंडपणे सुस्वर र्ाि राहण्याऐवजी एखादा र्ायक जर अधूनमधून खोकला आलयासारखे 
आवाज काढू लार्ला िर अशा र्ायकाबद्दल िुमिे मि काय होईल? 
 

“त्याने बठैकीि र्ावयास बसण्यापूवी प्रथम दवाखान्यािं जा्न याव.े असे मी सुिहवन” मी 
र्मिीने म्हणालो. 
 

“मर् निगकाकडून िी लाबं सिाईने झोक घेणारी रेषा हहरावनू घे्न पाहा. हिच्यावािून िो 
आपलया नृत्यािी हनमितमिी कनं  शकेल का?” 
 

“अथािि नाही.” मी ्त्तर हदले. 
 

“अच्छा! िर मर् नटालाही इिर कोणत्याही कलाविंप्रमाणेि िी ्पलब्ध असणे अत्यावश्यक 
आहे, का हिच्यावािून िुमिे िालू शकेल असे िुम्हाला वाटिे?” 
 

िसे िालू शकणार नाही, याबाबिीि आम्ही हदग्दशगकाशंी पूणगपणे सहमि होिो. 
 

“याकरिा” त्यानंी हनष्ट्कषग काढला “सवगि कलाना िी आवश्यक आहे असे आपण समजंू शकिो.” 
 

“खुद्द कलेिाि जन्म अखंड रेषेिी प्रहिष्ठापना होिे त्याक्षणी होि असिो. मर् िी रेषा ध्वनीिी 
असो, स्वरािी असो, हित्रणािी असो हकवा हालिालीिी असो. जोपयंि संर्ीिा ऐवजी केवळ वरे्वरे्ळे 
ध्वनी, ्द्र्ार अथवा सुर; हित्रपहरबधंाऐवजी अलर् अलर् रेषा आहण हबदू; आहण सुसंघहटि हालिाली 
ऐवजी केवळ असंबध्द झटके खटकेि प्रिीि होि असिाि, त्यानंा सुसंयोहजि स्वन प आलेले असि नाही 
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िोपयंि संर्ीि हित्र, नृत्य हशलप कलािंा आहण अखेरीस नाट्यकलेिाही ्द्भव होण्यािा प्रश्नि संभवि 
नाही. 
 

“र्िीिी ही अखंडरेषा कशी हनमाण होिे हे मी िुम्हाला बारकाईने हनरक्षण करावयास लावणार 
आहे. 
 

“माझ्याकडे पाहा आहण मी करीन िसे पनु्हा करा. माझा हाि िुम्हाला आिा माझ्या शरीराच्या 
बाजूला लोंबकळि असलेला हदसिो आहे आहण माझ्या बोटािं कस्लपि पाऱ्यािा थेंब आहे; आहण मला िो 
आिा वर न्यावयािा आहे िेव्हा अत्यिं कमालीच्या ठायलयीि दहाच्या आकड्यावर मेरोनोम िालू करा. 
प्रत्येक ठोका पाव माते्रिा हनदशगक असेल. असे िार ठोके हमळून ििुरस्त्र जािीिा एक र्ट ियार होईल. 
त्यािं मी आपला हाि वर ्िलीन.” 
 

मर् िात्सावनी मेरोनोम सुरु केला आहण आिा आपण पाठाला सुरवाि करिो आहोि अशी सूिना 
हदली. 
 

“आिा मी एक आकंडा, एक पाव मात्रा मोजिो आहण िेवढ्या वळेाि एकंदर हालिालीिील एक 
घटक-हाि वर ्िलणे आहण शस्क्ि खादं्यामधून कोपरापयंि िहलि करणे–आमलाि आणिो. 
 

“हािािा जो भार् अजून वर ्िलेला नाही त्यािं मुळीि िाण असिा कामा नये. िो अर्दी खुला 
असला पाहहजे आहण िाबकाच्या वादीप्रमाणे लोंबकळि राहहला पाहहजे. स्नायू हशहथल असले म्हणजे हाि 
वळहवण्याला सोपा होिो. आहण सरळ होि असिाना हंसाच्या मानेप्रमाणे बाहेरच्या बाजूने ्लर्डिो. 
 

“लक्षाि ठेवा की हाि ्िलिाना हकवा त्याच्या अन्य कोणत्या हालिाली होि असिाना िो िुमच्या 
शरीराच्या अर्दी जवळ राहावा. शरीरापासून दूर धरलेला हाि एकि टोक ्ंिावलेलया बाबंूच्या 
काठीप्रमाणे हदसेल. शरीरापासून हाि दूर न्यावयािा आहण करावयािी हालिाल पुरी झालयानंिर हिन न 
अंर्ापाशी आणावयािा. ही हक्रया खादं्यापासुन सुन  होिे. हािाच्या टोकापयंि जािे. आहण हिथून पनु्हा 
आपलया ्र्मस्थानी,-खादं्यािं-परि येिे. 
 

“आिा पुढे जा् या, मी दोन आकंडा मोजिो. ििुरस्त्र जािीिील ही दुसरी मात्रा या काळांि दुसरी 
लर्ििी हालिाल केली जािे. कस्लपि पाऱ्यािा थेंब कोंपरापासुन मनर्टापयंि येिो आहण त्यावळेी 
हािािा िो भार् ्िलला जािो. 
 

“हिसरा आंकडा. हे हिसरे ििुथगक. मनर्ट आहण बोटािील एकेक सांधा वर ्िलण्याकरिा ं
वापरण्याि येिे. 
 

“अखेरीस िौर्थया आंकड्यावर िुमच्या शवेटच्या पाव माते्रवर िुम्ही आपलया हािािी सवग बोटे ्भी 
करा. 
 



 अनुक्रमणिका 

“बरोबर नेमक्या याि पद्धिीने आपला हाि मी खाली सोडिो; आहण त्याखाली सोडण्याच्या िार 
भार्ाना एकेक पावमात्रा देण्यािं येिे. 
 

“एक, दोन, िीन, िार. . . . . .” 
 

यावळेी िात्सावनी आकंडे लष्ट्करी कवायिीिील हुकमाप्रमाणे ओरडून मोजले. 
 

“एक” मर् पुढिा आंकडा मोजीपयंि बराि वळे.“दोन” पुन्हा काहंीवळे स्िब्धिा “िीन” पुन्हा ंनवी 
स्िब्धिा “िार” काहंी वळे थाबंणे आहण मर् असेि हिन न अनेकवळेा. 
 

मेरोनोम अत्यंि ठायलयीि िालू असलयाकारणाने आदेशाच्या शब्दामधील थाबंण्यािा वळे बराि 
लाबंलयासारखा वाटे. मेरोनोमिे ठोके आहण हनस्ष्ट्क्रय स्िब्धिा ही एक अिंराआड एक असलया कारणाने 
र्िीच्या साित्याला अडथळा येि होिा. एखाद्या खािखळग्याच्या रस्त्यावन न जाणाऱ्या बैलर्ाडीप्रमाणे 
आमिे हाि झटके खाि हालि होिे. 
 

आिा आपण हाि व्यायाम पुन्हा हद्वरु्ण लयीि कन  या प्रत्येक पाव माते्र मध्ये आिा दोन ठोक्यािा 
समावशे होईल संर्ीिािील दुर्णीप्रमाणे. . .. एक, एक मर् दोन, दोन, िीन, िीन िार, िार याप्रमाणे. 
पण साधे आकंडे मोजावयािे नाहीि. म्हणजे आपली प्रत्येक पाव मात्रा आिा पूवी प्रमाणेि राहील. 
जािीदेखील िीि ििुरस्त्र असेल. पण हििे आिा आठ भार् अथवा आठ मात्रा झालेलया असिील.” 
 

“आम्ही हा व्यायाम त्या िऱ्हेने केला.” 
 

िुमच्या लक्षाि आले असेल. िात्साव म्हणाले, की आिा अंक मोजण्यामधील अन्िर कमी झाले 
आहे. कारण जािीिील मोजलेलया अंकािी संख्या अहधक आहे व त्यामुळे र्िीलाही एकप्रकारिी अहधक 
प्रवाहहििा येण्याला मदि झाली आहे. 
 

“मोठे हवहित्र आहे हे. केवळ आंकड्यािा ्च्चार केलयामुळे हाि वर ्िलणे आहण खाली सोडणे 
या हक्रयेच्या हनिळपणावर पहरणाम होणे शक्य आहे काय? अथािि, त्यािे रहस्य त्या शब्दाि नाही, िर 
त्या शक्िीिे मार्गदशगन करण्यावर आपले जे अवधान हखळून राहहलेले असिे त्याि आहे. प्रत्येक 
ठोक्यािील िुकडे हजिके अहधक लहान हििकी एक जािीिील त्यािी संख्या अहधक होऊन त्यािंील 
पोकळी भन न हनघिे; आहण आपलया शक्िीच्या प्रवाहाच्या र्िीिील प्रत्येक सूक्ष्म हवभार्ावर कें हद्रि केलया 
रे्लेलया आपलया अवधानािी रेषा अहधक अखंड बनिे. याहून अहधक अंशाि जर आपण जािीिी हवभार्णी 
केली िर िी आणखी संघहटि होईल व त्यामुळे आपली अवधान रेषा आहण शक्िीिी र्िी, या अहधक सुसूत्र 
होिील; व त्यामुळे आपलया हािािीही िशीि स्स्थिी होइल.” 
 

“िेव्हा मी जे काहंी आिापयगि साहंर्िले त्यािी प्रत्यक्ष परीक्षा पाहू या.” 
 

“यानंिर आम्ही वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या कसोट्या लावनू पाहहलया. एकदा पाि मात्रा िीन भार्ाि 
हवभार्ली मर् िार, सहा, बारा, सोळा िोवीस आहण त्याहूनही अहधक आंकडे आम्ही एकेका जािीि 
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अन्िभूगि करुन पाहहले. अखेरीस हािाच्या हालिाली एकमेकािं इिक्या हमसळून रे्लया की त्यािी सिि 
एक अखंड रेषा बनली आहण आकड्यािे ्च्चारही रु्णरु्णलयाप्रमाणे हो् लार्ले.एक, एक, एक, एक, 
एक, एक, एक, एक, दोन, दोन, दोन, दोन, दोन, दोन, दोन, दोन, िीन, िीन, िीन, िीन, िीन, िीन, 
िीन, िीन, िार, िार, िार, िार, िार, िार, िार, िार ........” 
 

अखेरीस मला आकडे मोजिा येइनासे झाले. कारण त्याकरिा िारि जलद र्िीने ्च्चारण 
करणारी वणंवहटका आवश्यक होिी. माझी जीभ वळवळि होिी, रु्णरु्णि होिी पण शब्द अस्पट ग होि 
होिे. या आत्यंहिक र्िीि माझे हाि अंखंडपणे हालिाल करि होिे, पण अर्दी संथपणे कारण 
मेरोनोमिा ठोका अजून दहाच्या लयीवर होिा. 
 

आहण त्यामुळे हनष्ट्पन्न होणारा पहरणाम अत्यंि आियगकारक रीिीने मुलायम होिा. माझे बाहू 
खरोखर वरवरि एखाद्या हंसाच्या मानेप्रमाणे वाकि आहण ्लर्डि होिे. मर् िात्साव आम्हाला म्हणाले 
“याला मला दुसरी ्पमा सुििे. िी म्हणजे आ्ट बोडग मोटरिी, आरंभी िी मधून मधून स्िोट झालया 
सारखे आवाज काढिे. आहण मर् पुढे िे आवाज पेलरच्या हालिालीशी सुसंर्िरीिीने एक प्रकारच्या 
सििपणाने हो् लार्िाि. 
 

“िुमच्याही बाबिीि अशीि स्स्थिी आहे. आरंभी िुम्ही आपले आदेश िोंडािून िेकलयाप्रमाणे देि 
होिा. परंिु आिा िुमच्या त्या आकंडे मोजण्याला एक प्रकारच्या अखंड रु्णरु्णण्यािे, संथ लवहिक र्िीिे 
स्वरुप प्राप्ि झालेले आहे. या नव्या आकाराि आिा िी र्िी कलेच्या कायाि ्पयोर्ाि आणण्यास योग्य 
झाली आहे. कारण आिा िीन सरं्ीिािे साित्य आहण र्िीिा हनिळपणा यािा हमलाि घडून आला 
आहे.” 
 

“नुसत्या आपलयाि आवाजाि आंकडे रु्णरु्णण्याऐवजी िुम्ही हा व्यायाम संर्ीिाच्या साथीने 
कराल िर िुम्हाला याबद्दलिी कलपना अहधक स्पट गपणे येइल. कारण िेव्हा संर्ीिािील स्वराच्या सुन्दर 
अखंड रेषेिी संर्ि िुम्हाला लाभलेली असेल.” 
 

हदग्दशगक हे बोलि असिाना रॅखमनॅाव हपयानोपाशी बसले आहण संथलयीि काही िरी वाजव ू
लार्ले हिच्या अनुषंर्ाने आम्ही आपले हािपाय आहण पृष्ठवशं याचं्या हालिाली कन  लार्लो. 
 

“िुमच्यािील शक्िी एखाद्या अखंड रेषेच्या मार्ाने कशी ्दात्त र्ंभीरपणे प्रर्ि होि होिी यािी 
िुम्हाला जाणीव झाली का?” िात्सावनी हविारले; “अशा अखंड र्िीमुळेि शरीराच्या हालिालीिील 
लवहिकपणा आहण साित्य हनमाण होि असिाि आहण त्यािी आपलया कायाला अत्यंि आवश्यकिा 
असिे.” 
 

“आपलया अस्स्ित्वाच्या अत्यंि खोल अशा भार्ािून ही आन्िहरक रेषा ्र्म पावि असिे. 
हिच्यािून ्द भवणाऱ्या शक्िीि भावना पे्ररणा, इच्छा, शक्िी आहण बुध्दी यािंा अन्िभाव असिो.” 
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“पध्दिशीर व्यायामाच्या साह्याने िुम्ही जेव्हा कृिीच्या बाह्य रेषेपेक्षा हिच्या आन्िहरक रेषेशी अहधक 
पहरहिि व्हाल आहण हिच्यावर लुब्ध हो् लार्ाल, िेव्हाि िुम्हाला र्िीिी भावना म्हणजे काय यािा 
साक्षात् बोध होइल.” 
 

आमिे व्यायाम संपलयावर िात्साव पढेु सारं्ू लार्ले. 
 

“हालिालीिी घन आहण अखंड रेषा हा आपलया कलेिा कच्चा माल आहे आहण त्याच्यािून आपण 
लवहिक आकार हनमाण करीि असिो.” 
 

“लोकरीिा हकवा कापसािा पेळू धार्ा काढण्याच्या यंत्रािून जा्न यामधून अखंड धार्ा हनघि 
राहिो. त्याप्रमाणे आपली कृिीिी रेषा कलात्मक बनावटीच्या प्रहक्रयेिून जाि असिे. एका हठकाणी 
आपलयाला हिला अहधक हलकी करावी लारे्ल िर दुसऱ्या हठकाणी हिला भर द्यावी लारे्ल. हिसऱ्या 
एखाद्या अवस्थेि आपलयाला हििी र्हि वाढवावी लारे्ल; िीि लयीच्या आघािािी भर घालावी लारे्ल 
आहण अखेरीस आपलयाला हिला, आपलया हालिाली, र्हि आहण लय याच्या ठेक्याशी सुसंर् कन न घ्याव े
लारे्ल!” 
 

“आपण हनमितमलेलया कृिीिील नेमके कोणिे क्षण आपलया मनािील लयजािीच्या ठेक्याशी 
समकक्ष असायला हविे? 
 

“या अवस्था जवळ जवळ न कळून येण्याइिक्या अलपकालावधीच्या असिाि. या क्षणािं शक्िीिा 
प्रवाह आकार देण्याऱ्या वेर्वरे्ळ्या हबदूिून, बोटािे साधें, मज्जारजु्ज पाठीिा कणा यामधून जाि असिाि.” 
 

“आपले अवधान हे हनहमषमात्र क्षणि हटपीि असिे. कस्लपि पाऱ्यािा थेंब आपण एका साधं्यापासुन 
दुसऱ्या साधं्यापयंि घरंर्ळवीि असिाना ज्या क्षणी त्याच्या प्रिीकाने हनदमितशि झालेली शक्िी खादं्यािून, 
कोपऱ्यािून मनर्टाच्या बाकािून आहण बोटाच्या पेऱ्यािून जाि असिे, जे क्षण आपण हनवडीि असिो िे 
क्षण हेि होि. संर्ीिािी साथ घे्न आपण हेि केले.” 
 

“शक्य आहे की त्या दोहोिी साधेंजोड एकदमि झाली नसेल, िुम्हाला होईल असे वाटले असेल 
नेमकी त्यािवळेी िी कदाहित् झाली नसेलही. कधी थोडी आधीं िर कधी थोडी मार्ाहून झाली असेल. 
जािीिील ठोके मोजिाना िुम्ही िे अर्दी बारकाव्याने नेमके न मोजिा ठोकळमानाने मोजलेले असण्यािा 
संभव आहे. महत्त्वािी र्ोट ग ही आहे की, अशा रीिीने हवभार्लेलया कृिीमुळे िुम्हाला लय आहण र्िी यािी 
अनुभिूी आली. िुम्हाला साित्याने लयीच्या जािीिी जाणीव राहहली आहण िुमिे अवधान अहधकाहधक 
अंशात्मक आंकड्याच्या सखं्येवर-की जे िुम्हाला नीटपणे आपलया जीभने ्च्चारिाही येि नव्हिे–हखळून 
राहहले; आहण त्यािी संर्िही कन  शकले. त्यामुळे, काहंी ्णीवा असिाही, अवधानािी अखंड रेषा ्त्पन्न 
झाली आहण आपण ज्याच्या शोधाि होिो त्या कृिीच्या अप्रहिहि प्रवाहािा आपलयाला लाभ झाला.” 
 

“आजच्या कायगक्रमािील सवाि हवशषे आनंदािा भार् आंिहरक शक्िीच्या र्िीिी संर्ीिाशी जोड 
घालणे हा होिा.” 
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वान्या माझ्या शजेारी ्भे राहून काम करीि होिा. िो म्हणाला की “संर्ीिाने खरोखरि आपलया 
साऱ्या हालिाली अर्दी हनिळ कन न टाकलया इिक्या की वरं्ण घािलेलया हवजेप्रमाणे त्या सारख्या 
सिाईने सरकि होत्या.” 
 

ध्वनी आहण लय यामुळे एकप्रकारिे हनिळ साित्य आहण हालिालीिा हलकेपणा हनमाण होिो 
आहण त्यामुळे धडापासुन हाि जणु काही आपोआपि ््ाण करीि आहेि असा भास होिो. 
 

यािप्रकारिे व्यायाम आम्ही पाय, पाठीिा कणा आहण मान याच्या सबंंधाि केले. िे करीि 
असिाना स्नायिूील िाण काढून टाकण्यािे हशक्षण घेि असिाना होि असे त्याप्रमाणेि आंिहरक शक्िी 
आमच्या मज्जारज्जिूून प्रवाहहि झाली. 
 

शक्िीिा प्रवाह खालच्या बाजूला वळला िेव्हा आपण खोल पािाळािं जाि आहोि असा भास 
आम्हाला हो् लार्ला िर आमच्या पाठीच्या कण्यािूंन िी जसजशीवर सरकू लार्ली िसिसे आपण 
जहमनीपासून वर वर जाि आहो असे वाटू लार्ले. 
 

याि िऱ्हेिे व्यायाम आम्ही आपलया पायानंी केले. िेव्हा आमच्या पायाच्या आहण पावलाच्या 
स्नायूंिी िालिाना होणारी हालिाल अहधक ्ते्तहजि झालयासारखी वाटली. 
 

जेव्हा जेव्हा आम्हाला अखंड आहण हनिळ शक्िीिा प्रवाह साध्य करिा येई, िेव्हा िेव्हा आमिी 
पावले मोजकी लवहिक आहण हनिळ पडि परंिु जेव्हा त्या प्रवाहाि झटके हमळि आहण साकार होण्याच्या 
हबदूि हकवा इिर र्िीपे्ररक केन्द्राि िी अडखळू लार्ि, िेव्हा आमिी िाल ही अडखळलयासारखी आहण 
िुटक होई. 
 

“ज्या अथीं िुमच्या िालीला स्विःिी र्िीिीं अखंड रेषा प्राप्ि झाली आहे त्याअथी” िात्साव 
म्हणाले, “र्िी आहण लय यार्ोट गी हिच्या अंर्भिू आहेि असा अथग होिो.” 
 

“कोणिीही हालिाल िुमच्या हािािील हालिाली प्रमाणेि,ज्या क्षणाला शक्िी हिच्या कायगकारी 
हबदूमधून प्रवाहहि होिे िेव्हा त्या क्षणािे वरे्वरे्ळे घटकाशं स्वरुपाि व्यक्ि होिाि.हे आहवष्ट्कार हबदू 
म्हणजे पाय िाणणे. शरीर पुढे झोकणे, मारे् येणे, पावले ्िलणे, धके्क कमी करणे. इत्याहद इत्याहद होि. 
 

“याकहरिा िुम्ही आपले व्यायाम करीि असिाना हाि आहण पाठीिा कणा याचं्या कायाच्या 
संदभाि आपण केले त्याप्रमाणेि बाह्य र्िीच्या ठोक्यावरील आपलया पावलािी लय आपलया आन्िहरक 
शक्िीच्या र्िीच्या रेषेच्या ठोक्याशी सुसंर्ि कन न घेि जा.” 
 

“आन्िहरक शक्िीच्या सिि लयबद्ध र्िीवर देखरेख करण्याकरिा आत्यंहिक अवधानािी र्रज 
असिे आहण या बाबिीि अर्दी हकहििही हढलाई झाली िरी अहनट ग स्वन पािा झटका ्द भव ूलार्िो, 
हालिालीिा हनिळपणा आहण साित्य खंहडि होिे आहण आघािािी हत्रस्थळी हो् लार्िे.” 
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यानंिर आम्हाला शक्िीिा प्रवाह िोडून टाकण्याि सारं्ण्याि आले. र्हि आहण लय ही बन्द 
करण्याि आली. स्वाभाहवक त्यािे पयगवसान स्स्थर पाहवत्र्याि झाले. आंिहरक पे्ररणेने त्याच्या 
यथाथगिेबद्दल ग्वाही हमळाली िेव्हा आमिा त्याच्यावर हववकोास बसला. या प्रकारच्या पाहवत्र्याला मध्येि 
थाबंहवलेलया एखाद्या कृिीच्या हशलपािे स्वन प आले. आन्िहरक पे्ररणेने केवळ र्हि आहण लय कृिीशील 
असणेि, नव्हे िर स्स्थहिशील राहाणे, हेही िार सुखावह असिे. 
 

वर्ग संपिा सपंिाि िात्सावनी पाठािा आढावा घेिला. 
 

“िुमच्या आरंभीच्या कामाि आपलया कसरिीच्या आहण नृत्याचं्या वर्ाि, िुम्ही आपले हािपाय 
आहण शरीर याचं्या हालिालीिून बाह्य अखंड रेषा हनमाण करण्याच्या प्रयत्नाि होिा. आज त्याच्या पढेु 
जा्न िुम्ही आणखी काहंी हशकला आहा. हालिालीिी आन्िहरक रेषा आिा िुम्हाला माहहि झालेली 
आहे, ही रेषा लवहिक हालिालीिा पाया होय.” 
 

“या आन्िहरक बाह्य रेषािील दोहोि िुम्हाला अहधक महत्वािी कोणिी वाटिे? मानवी जावनािी 
रंर्भमूीवर आंहर्क प्रहिमा हनमाण करण्याकरिा त्यािील कोणिी िुम्हाला अहधक ्हिि आहे असे वाटिे? 
भहूमकाहशलपासाठी कोणिी अहधक ्पयुक्ि होईल असे िुम्ही मानाव े हे ठरहवणे सवगस्वी िुमच्या हािी 
आहे” 
 

आम्ही आपली मान्यिा एकमिाने व्यक्ि करिाि िात्सांव म्हणाले. 
 

“िर मर् िुम्हाला पटले आहे की, लवहिक हालिालीिा पाया पक्का करण्याकरिा आपलयाला 
आन्िहरक शक्िीिा प्रवाह हसद ध करणे अर्त्यािे आहे.” 
 

“त्यािप्रमाणे हा प्रवाह आहण लय व र्िी याचं्या िालािा ठोका यािें सयंोजन करणे आवश्यक 
आहे.” 
 

“या शक्िीच्या शरीरान्िर्गि प्रवाहाच्या आंिहरक जाहणवलेा आम्ही र्हिसंवदेना असे म्हणिो.” 
 

आिा मला स्विःच्या जाहणवनेे िलत् शक्िीच्या लवहिकपणाच्या प्राप्िीिे स्वारस्य समजले आहे. 
रंर्भमूीवर काम करीि असिाना कसे वाटेल यािी मी कलपना कन  शकिो. मला आिा आन्िहरक अखंड 
रेषेिी संवदेना प्राप्ि झाली असून हिच्यावािून हालिालीिील सौंदयग हनमाण होणे शक्य नाही. हे पटले 
आहे. आिा मला माझ्या अधगवट आहण िुटक हालिालीच्या िुकड्यािंा हिरस्कार वाटू लार्ला आहे. अजून 
मला आन्िहरक भावनेिे बाह्य हनदशगन असलेले व्यापक स्वन पािे प्रकटीकरण हस्िर्ि झालेले नाही; परंिु 
िे आत्मसाि कन न घेणे आवश्यक आहे, हे मात्र पूणगपणे ्मजले आहे. 
 

वरे्ळ्या शब्दाि सारं्ावयािे िर अजून मला हालिालीिा लवहिकपणा आहण र्हिसंवदेना ही 
साध्य झालेली नाहीि परंिु िी माझ्या अंर्ी बाणिील अशी मला आशा वाटिे, िसेि मला हे कळून िुकले 
आहे की बाह्य लवहिकपणा हा शक्िीच्या संिलनाच्या सवंदेनेवर आधारलेला असिो. 

❋ ❋  
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६सयंमआणिणनयमन 
 

१ 
 
आज आमच्या पदाथग संरंथहालयािील वर्ाच्या खोलीि या टोकापासुन त्या टोकापयगि एक मोठी 

कापडी पाटी लटकावली होिी. आिा आमिे पदाथगसंरंथहालय ठाकहठक झाले होिे आहण त्यािंील वस्िु 
हवर्िवार माडंण्याि आलया होत्या. त्या पाटीवर शब्द होिे “संयम आहण हनयमन.” 

 
परंिु िात्सावनी त्याच्याकडे िात्काळ लक्ष हदले नाही. त्यानंी आम्हाला हविारले िुम्हाला वडे्या 

माणसासंबधंीच्या (अहभनयसाधना पृष्ठ १९१) पाठािे स्मरण आहे काय? त्या पाठाि आम्ही केलेला ्त्स्िूिग 
अहभनय अहिशय यशस्वी झाला होिा. त्यावळेी मानसोपिार र्ृहािून पळून आलेला एक वडेा माणसु 
दरवाजा पाठीमारे् ्भा असलयाच्या कलपनेने आम्ही त्या दारामारे् सामानािा कोट रिनू 
आत्मसंरक्षणासाठी कसे पळालो होिो, आहण मी हािािं एक भला मोठा थाळा घे्न टेबलाखाली कसा 
लपून बसलो होिो िे मला िारं्ले आठवले. या पाठािील र्ृहहि पहरस्स्थिीिी िपशीलवार ्जळणी 
केलयावर त्यानी िी आमच्या कडून पुन्हा सारं्ून घेिली. 

 
आम्हा हवद्यार्थयाना िार आनंद झाला. पनु्हा अहभनय करण्यासाठी आम्ही अर्दी आसूसले होिो, 

यामुळे आमिे शस्क्िसवगस्व खिग कन न आम्ही त्या कायगक्रमािं भार् घ्यायला ्दु्यक्ि झालो. आम्ही 
खरोखरि मरायाच्या हदवाणखान्याि आहोि आहण त्या जारे्िा वडेामुळे अत्यािरी बनलेला पूवीिा 
भाडेकरी परि त्या हठकाणी येण्याच्या प्रयत्नाि आहे असे खरोखरि आम्हाला वाटू लार्ले. आपण पनु्हा 
पकडले जा् नये म्हणून िो काय काय प्रयत्न करील ही आमच्या पुढिी खरीखुरी समस्या झालीव आहण 
दरवाजाला पाठ टेंकून िो बंद राखण्यासाठी ्भा असलेला वान्या, एकदम ्डी मान न बाजूला झाला 
िेव्हा आम्हीं सारे पळालो आहण पोरी घाबन न जीव िोडून हकिाळू लार्लया. आत्मसंरक्षणासाठी 
दरवाज्यासमोर सामानािा कोट रिनू रुग्णालयाला िोन करण्यापूवी, स्विःिी आत्मसंरक्षणािीं 
सहजप्रवृत्ती कायगक्षण करण्यापूवीं आम्हाला काही अवधी लार्ला. 

 
िात्सावनी आम्हाला शाबासकी हदली. पण त्याि िरसा ्त्साह नव्हिा, आम्ही बरेि हदवसाि या 

प्रसंर्ािा अहभनय केलेला नसलयामुळे आम्ही त्यािील िपशील हवसरलो असूव व त्यामुळे आम्हाला िो नीट 
जमला नसेल, असे आत्मसमथगन आम्ही कन न पाहहलेव परंिु आम्ही पुन्हा प्रयत्न कन न पाहहलयावरही 
त्याचं्या प्रवृत्तीि िरक पडलेला हदसला नाही. 

 
“काय झाले आहे?” आम्ही हविारले, “आमच्याकडून काय काढून घेण्यािा आपण प्रयत्न करीि 

आहाि?” 
 
त्याचं्या नेहमीच्या पद् धिी प्रमाणे हदग्दशगकानी आमच्या प्रश्नाला एक हित्रमय ्दाहरण दे्न 

्त्तर हदले. िे म्हणाले “कलपना करा. िुमच्या समोर कार्दािा एक मोठा िाव आहे. त्याच्यावर ्लट 
सुलट रेघोट्या ओढलेलया आहेि. आहण मोठमोठे डार् पडलेले आहेि. आणखी अशीही कलपना करा की, 
याि कार्दावर िुम्हाला एखादे नाजुक रेखाहित्र हनसर्ालेख्य अथवा प्रहिमाहित्र काढण्यास साहंर्िले 
आहे. िसे करावयािे िर िुम्हाला प्रथम िो कार्द, त्या वरील अनावश्यक रेघोट्या आहण डार् पुसून, 
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स्वच्छ करावा लारे्ल. िसे केले नाही, िर िुमिे हित्रपसुट हो्न हबघडून जाईल. िुम्हाला आपले हित्र 
काढण्याकरिा ंकार्दािा स्वच्छ िाव हमळणे आवश्यक आहे.” 

 
“आपलया कामाच्या प्रकारािी अशीि स्स्थिी आहे. नको असलेले हावभाव त्यािं घाण, डार्, 

किरा अशा स्वन पािे ठरिाि. 
 
“अहिहरक्ि हावभावाचं्या अडर्ळीने भरलेला अहभनय त्या हलडहबडलेलया कार्दाच्या िावासारखा 

असिो. याकरिा नटाने आपलया भहूमकेच्या बाह्यारं्ािी हनमितमिी करण्याला, त्यािे आंहर्क प्रकटन 
करण्याला भहूमकेच्या आंिहरक जीवनािे प्रत्यक्ष प्रहिमानाि रुपािंर करण्याला आरंभ होण्याआधीि 
स्विःिी सवग अनावश्यक हावभावािून मुक्ििा कन न घेिली पाहहजे. केवळ अशा स्स्थिीिि त्याला 
आपलया भहूमकेच्या शारीरीक आहवष्ट्काराला स्पट ग बाह्यरेषा प्राप्ि कन न घेिा येईल. संयमहीन हालिाली 
स्विः त्या नटाच्या दृट गीने नैसहर्ंक असलयािरी त्याच्या भहूमकेिा पहरबधं अस्पट ग करिाि. त्याच्या 
अहभनयाि र्ोंधळ ्त्पन्न करिाि. आहण त्यामुळे िो अहभनय कंटाळवाणा आहण अहनयंहत्रि होिो.” 

 
“प्रत्येक नटाने आपलया अहभनयावर अशा िऱ्हेने जीन कसले पाहहजे की त्यामुळे िो आपलया 

अहभनयािा हनयंत्रक राहील. त्यािा अहभनय त्यािा हनयतं्रक बनणार नाही.” 
 
“एखाद्या ्त्कट भावर्भग नाट्यात्मप्रसरं्ािी अनुभिूी घेि असिाना माणूस सुसंर्िपणे बोलण्यास 

असमथग होिो. कारण अशावळेी त्यािा कण्ठ-अश्रूमुळे सद र्हदि होिो, त्यािा आवाज िुटिो. भावनाच्या 
आवरे्ामुळे त्याच्या हविाराि र्ोंधळ ्डिो. त्यािी करुण मुद्रा पाहणाऱ्याला र्ोंधळून टाकिे आहण त्याच्या 
दुःखािे कारण काय असेल हे त्यानंा समजू शकि नाही. पण काल हा अशा सवग व्याधीवरील िार मोठा 
्पाय असलयाकारणाने त्याच्या मदिीने माणसािी आंिहरक अस्वस्थिा हळू हळू कमी होि जािे आहण 
त्याला र्ि र्ोट गीशी स्विःिे नािे योग्यरीिीने पुन्हा शािंपणे जोडणे शक्य होिे. िो त्याच्यासबंंधी 
सुसंर्िपणे, सावकाश, ऐकणाऱ्याला समजू शकेल अशारीिीने बोलू शकिोव आहण आपली हकीर्ि सारं्ि 
असिाना स्विः िो काहीसा शािं असिो आहण ऐकणारे रडि असिाि.” 

 
“आपलया कलेला हाि पहरणाम साधावयािा असिो. आहण त्या करिा नटाने आपलया भहूमकेिील 

दुःखािा अनुभव आहण त्याला जे काहंी पोट भन न रडावयािे असेल िे त्याने सारे आपलया घरी अथवा 
िालमीच्या वळेी कन न घ्याव.े म्हणजे मर् त्याला स्विःला शािं कन न घेिा येईल आहण स्विःच्या 
भहूमकेशी असंबध्द अथवा हिच्या प्रर्टनकायाि अडथळा आणणाऱ्या भावाहिहरक्ििेपासून िो मुक्ि होईल. 
असे झाले की मर् रंर्पीठावर येऊन ज्या अनुभवािून िो रे्ला असेल त्यािे स्पट ग भावाथगर्भग ्त्कटपणे, 
अनुभवलेले, सहजपणे रंथहण करिा येणारे आहण सुर्म शब्दािं व्यक्ि झालेले शब्दहित्र पे्रक्षकापुढे 
माडंण्यास समथग होईल यावळेी स्विः नटापेक्षाही पे्रक्षकि अहधक भाहवि झालेले असिील आहण िो 
आपलया सवग शक्िी शाबूि राखून, त्यािंी जेंथे अहधकािअहधक र्रज असेल िेथेि वापर करील व आपण 
साकार करीि असलेलया भहूमकेच्या आंिहरक जीवनािी हनमितमिी करण्यास समथग होईल. 

 
“वारंवार असे हदसून येि की रंर्भमूीवरील नट आपण करीि असलेलया भहूमकेिी ्हिि आहण 

आवश्यक कृहि आपलया अनावश्यक आहण आर्िुंक हावभावानंी अस्िुट आहण दुबोध करीि असिाि. 
अनेक वळेा मुद्राहभनयािी अलौहकक देणर्ी असलेला नट आपलया पे्रक्षकानंा त्या देणर्ीिा पूणग प्रत्यय 
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हमळण्यािी सधंीि देि नाही. कारण आपलया हािाच्या आहण शरीराच्या अनेक अहिसुबक हावभावानंी िो 
त्याच्यावर एक प्रकारिा मुखवटाि िढहवि असिो. असे नट हे आपले स्विःिेि िार मोठे वैरी होि. 
कारण िे त्याचं्या जवळ असलेले िार मोठे रु्ण लोकानंा हदसू नयेि अशी स्विःि िरिूद करीि असिाि. 
िारं्लया मद्यािं खूपसे पाणी घािले म्हणजे िे जसे पार पािळ आहण बेिव होिे िशीि अहिहरक्ि 
हावभावामुळे िारं्लया भहूमकेिी अवस्था होि असिे. अशास्स्थिीि थोडीशी िारं्ली रेडवाईन कािेंच्या 
पेलयाच्या िळाशी ओिून मर् िो पेला पाण्याने भरला आहे–हकहिि िाबंसू छटा आहे आहे–नाही नाही–
असा काहंी पािळ पदाथग िार िर िेव्हा िुम्हाला हमळेल! हावभावाच्या अहिहरक्ि र्डबडीि कृिीिी खरी 
रेषा अशीि न ओळखिा येण्याइिकी कृश झालेली असिे.” 

 
“माझा असा दावा आहे की, केवळ हावभावाकहरिा केलेला हावभाव अथवा नटाच्या भहूमकेला 

आवश्यक नसलेली त्याच्या कोणत्याही कृिीिी साथगिा न दशगहवणारी कोणिीही असंबध्द हालिाल 
करण्यािी नटाला आवश्यकिा नसिे. िार िर काही अत्यि अपवादात्मक पहरस्स्थिीि, ्दाहरणाथग 
हववहक्षि व्यस्क्िच्या भहूमकाचं्या संबधंािंि, हििा अवलंब करावा लारे्ल. केवळ हावभावाचं्या वापराच्या 
साह्याने, भहूमकेच्या आंिहरक िैिन्न्यािे, अथवा हिच्या समरंथ स्वन पािं अनुस्यूि असलेलया प्रमुख अखंड 
कृहिरेषेिे, नटाला प्रकटन करिा येणार नाही. िे साध्य करिा येण्याकरिा ज्याच्या त्यास शारीहरक 
कृिीना पे्ररणा हमळिे, अशा हालिालीिा वापर केला पाहहजे. िरि त्याचं्याकडून िो करीि असलेलया 
भहूमकेच्या आंिहरक िैिन्न्यािे पे्रक्षकानंा आपोआप दशगन घडेल. 

 
“हावभावासाठी केलेले हावभाव हे काहंी नटािें खास भाडंवल असिे. अशा प्रकारिे नट बहुशः 

आपलयाला हमळालेलया नैसमितर्क सौंदयािे प्रदशगन करण्याि, आत्मप्रदशगनािं अथवा रंर्भमूीवर रुबाब 
दाखवण्याि साथगक मानणारे असिाि.” 

 
“काहंी नट आपलया भहूमकेिील कठीण भार्ािून बाहेर पडण्याकरिा हावभावाच्या भरीला हकत्येक 

आर्ंिुकपणे घडणाऱ्या हालिालीही करीि असिाि. त्याचं्या योर्ाने ्थळ मनोवृत्तीच्या नटाच्यापाशी 
नसलेलया भावनािें बाह्य अंहर्क दशगन घडि असेल अर्र कदाहिि भावनासदृश पहरणामही घडवनू 
आणिा येि असेल. अशा हालिालीिा नाटकी भावना हपळून काढण्यासाठी ्पयोर् होिो असे मानले 
जािे. परंिु वस्िुिः त्यािंा पहरणाम स्नायूंच्या अत्यंि घािक अशा अनावश्यक िाणािं आहण पेटके येण्याि 
होिो व त्यायोर्ाने भहूमकेिे स्वरुप डार्ाळिे इिकेि नव्हे िर त्याच्यामुळे संयम आहण हनयंत्रण याच्या 
मार्ाि अडथळा ्त्पन्न होिो. नटाच्या रंर्भमूीवरील क्रमप्राप्ि नैसमितर्क अवस्थेि हवकृहि हनमाण होिे.” 

 
“िुमच्यापैकी अनेक अशा दोषांिे धनी आहेि त्यािलया त्यािं वान्या हा या प्रकारिा सवाि मोठा 

रु्न्हेर्ार आहे. अशा हुडहुडी भरलयासारख्या अथवा पेटके आलयासारख्या हावभावाचं्या ऐवजी एखादा 
कलाविं िेव्हा आपले काम स्वयपूणग रीिीने करीि असिो, िेव्हा िे पाहणे हकिी सुखावह असिे. त्याच्या 
भहूमकेिा आकृहिबधं त्याच्या त्या सयंमामुळे आपलया नजरेपुढे स्पट ग ्भा राहिो. ज्या भहूमकेिे प्रकटन 
करावयािे हिच्या हालिाली आहण कृिी अनावश्यक असंबध्द आहण केवळ नाटकी आहवभावनी 
ढर्ाळलेलया नसिील िरी िी भावाथग आहण आकषगकिा या रु्णानी जास्िि समृध्द झालेली हदसेल.” 

 



 अनुक्रमणिका 

“अहिहरक्ि हालिालीच्या हवरुध्द आणखीही एक र्ोट ग सारं्ण्यासारखी आहे. िीि िार मोठी 
शक्िी खिी पडि असिे. ही शक्िी भहूमकेच्या शरीरािून आरंभापासुन अखेरपयगि जाणाऱ्या धमनीशी 
अहधक संबहंधि असलेलया कायासाठी वापरणेि आहधक संयुस्क्िक होय.” 

 
“िुम्ही आपलया स्विःच्या बाबिीि हा प्रयोर् कन न पाहहलाि म्हणजे िुम्हाला हावभावािे आहण 

हनयमन म्हणजे काय यािंा अथग कळून येईलव आहण आपली शारीहरक प्रकटन क्षमिा हकिी व्यापक झाली 
आहे, पहरणि झाली आहे, अहधक सुस्पट ग आहण प्रसादयुक्ि झाली आहे यािी िुम्हाला कलपना येइल आहण 
त्यावळेी त्या कमी झालेलया हावभावािी भरिी, िुमच्या आवाजािा धमग िुमच्या मुद्राहभनयािील 
लवहिकपणा ही प्रकटनािी, अत्यंि सुबकपणे नेमका अथग व्यक्ि करणारी, भावनाच्या सूक्ष्म छटा 
दाखहवणारी आहण भहूमकेिे आंिहरक जीवन व्यक्ि करणारी ्पकरणे करिील.” 

 
“भहूमकेिे व्यक्िीकरण करण्याच्या कायांि हावभावाच्या संयमाला खास महत्व आहे. स्विःपासुन 

अलर् राहण्याकरिा आहण त्याि त्या बाह्यकृिी पुन्हा पनु्हा प्रत्येक भहूमकेि हदसू नये म्हणून अनावश्यक 
हावभाव टाळणे अत्यिं जन रीिे आहे. नटाच्या वैयस्क्िक दैनंहदन जीवनािं जी बाह्य हालिाल 
रंर्भहूमबाहेर स्वाभाहवक म्हणून वाटि असेल, िीमुळे िो करीि असलेली भहूमका आहण िो यामंध्ये 
एकप्रकारिा दुरावा ्त्पन्न होिो कारण त्यामुळे त्याला आपले स्विःिे सारखे स्मरण होि राहािे. नटाला 
स्विःपासुन जर आपलया भहूमकेच्या आिंहरक सकंलपनािं अलर् होिा येि नसेल, िर त्याने हनदान 
स्विःला, आपलया भहूमकेच्या बाह्यिः वैहशष्ट्ट्यपूणग अशा हालिालीि िरी रु्रिटून घेिले पाहहजे.” 

 
“पुष्ट्कळवळेा असे होिे की भहूमकेिे केवळ िीन-िार वैहशष्ट्ट्यपूणग हावभावि नटाच्या हािी आलेले 

असिाि. इिक्या थोड्या भाडंवलावर समरंथ नाटकाच्या हवस्िारािूंन समाधानकारक रीिीने पार 
पडण्याकहरिा हालिालीिा अहिशय हमिव्ययाने वापर करणे अर्त्यािे असिे. याबाबिीि सयंम अहिशय 
्पयुक्ि ठरिो. पण हे िीन-िार वैहशष्ट्ट्यपूणग हावभाव जर नटाच्या वैयस्क्िक जीवनाशंी संबहंधि 
असलेलया आहण त्यािा भहूमकेशी संबध असलेलया शेंकडो सामान्य हालिालीि बुडून रे्ले, िर त्याने धारण 
केलेला मुखवटा र्ळून पडेल आहण त्यािा नेहमी हदसणारा िेहरा प्रकट होईल. हशवाय जर हे असेि 
प्रत्येक भहूमकेच्या संबधंाि घडि रे्ले िर त्यािा पे्रक्षकावर अहिशय कंटाळवाणा पहरणाम झालयावािनू 
राहणार नाही. 

 
हशवाय नटाने हे हवसरिा कामानये की, िो करीि असलेलया भहूमकेिे वैहशष्ट्ट्यपूणग हावभाव त्याला 

हिच्या अहधकाि अहधक जवळ आणण्याला मदि करीि असिाि. िर याच्या ्लट त्याच्या स्विःच्या 
व्यस्क्िर्ि जीवनािील हालिाली त्याला हिच्यापासुन वरे्ळी कन न त्याच्या स्विःच्या आत्मर्ि भावनेच्या 
हदशनेे लोटीि असिाि. यािा नाटक हकवा भहूमका याचं्या दृट गीने क्वहििि कांही ्पयोर् असिो. कारण 
आवश्यकिा असिे िी भहूमकेच्या प्रकृिीशी समानधमी असणाऱ्या भावनाचं्या आहवष्ट्कारािीव नटाच्या 
व्यस्क्िर्ि भावनािंी नव्हे. 

 
“वैहशष्ट्ट्यपूणग हावभाव, अथािि वारंवार केले जा् शकि नाहीि. िसे िे केले िर त्यािंी 

पहरणामकारकिा नट ग होऊन िे कंटाळवाणे होिील.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“नट आपलया सजगन प्रहक्रयेि हजिका अहधक संयम आहण हनबंध पाळील हििका त्यािा भहूमकेिा 
आकार आहण पहरबंध जास्ि सुस्पट ग होईल आहण हििा पे्रक्षकावरील प्रभाव अहधक वाढेल. त्याच्या यशाि 
अहधक भर पडेल. नाटककाराच्या कृिी जास्िीि जास्ि व्यापकरीिीने आम जनिेपयंि पोिणे हे नटाचं्या, 
हदग्दशगकाच्या हनहमिंीच्या कायाच्या आहण आपले बौस्ध्दक आहण सहक्रय सहकायग देणाऱ्या इिर सवग कायग 
कत्यांच्या संकहलि देणर्ीवर अवलंबून असिे.” 

 
“एकदा सुप्रहसध्द हित्रकार ब्रलूॉव्ह आपलया वर्ािील एका हवद्यार्थयाच्या हित्रािे परीक्षण करीि 

असिाना, एक ब्रश घे्न त्या अधगवट स्स्थिीिील हित्राला त्याने लेशमात्रा स्पशग हदलाव आहण िात्काळ िे 
हित्र सजीव हदसू लार्ले. हा िमत्कार पाहून िो हवद्याथी हदडमूढ हो्न रे्ला. िेव्हा ब्रलूॉव्हने खुलासा 
केला, ‘कलेिा अविार अत्यिं अस्िुट अशा लेशमात्र स्पशािूनि होि असिो.’ 

 
त्या सुप्रहसध्द हित्रकारािे हे शब्द आपण आपलया कलेच्या सबंंधािंही वापन  शकिो. एखादी 

भहूमका हजविं करण्या करिा हिला हििा पहरपूणग आकार प्राप्ि कन न देण्याकरिा एक-दोन अस्िुट 
स्पशािीि आपलयाला र्रज असिे. या अशा या स्पशाहशवाय िी सिेिन आहण पहरपूणग हो् शकणार नाही. 

 
“आहण िरीही रंर्भहूमवर आपण अशा हकिीिरी भहूमका पाहिो की, ज्याि या सूक्ष्म स्पशािा अभाव 

हदसून येिो. या भहूमका मोठ्या मेहेनिीने बसहवलेलया असिाि, आहण िरीही या सवाि अहधक महत्त्वाच्या 
असलेलया घटकािा त्याला अभाव असलयािे जाणविे. एखादा बुहद्धमान हदग्दशगक एखादाि नवा शब्द 
्च्चान न नटाला नवी स्िूिी येईल असे करिो. आहण मर् त्याच्या अन्िरंर्ािील स्िहटक ्जवनू त्यािी िी 
भहूमका त्यािूंन हवखुरलेलया हवहवध रंर्ी हकरणानी ्ज्वल झालेली हदसू लार्िे. 

 
या हनहमत्ताने मला एका हमहलटरी बॅन्डच्या हदग्दशगकािी आठवण होिे. नदी काठंाने जाणाऱ्या 

रस्त्यावन न िालला असिाना होणाऱ्या त्याच्या हािाचं्या हालिालीवन न त्याच्या सरं्ीिाच्या कायगक्रमाच्या 
िालािी पहाणाऱ्याना कलपना येइ. त्याच्या सवयीमुळे अनेकाना हा माणसू माहहि होिा. आपलया बनॅ्डिे 
हदग्दशगन त्याि पध्दिीने लय दाखवनू िो करीि असे. आरंभी ध्वनीमुळे िुमिे अवधान हिकडे खेिले जाई 
आहण िुम्ही ऐकि राहाि असा. पण पािंि हमहनटाि िुमिे लक्ष िक्ि त्याच्या हािािील हनयतं्रण यट गीच्या 
हालिालीवर स्स्थर होई आहण पध्दिशीर रीिीने एका मार्ून एक पान ्लटले जाणारा त्यािा संर्ीिािा 
आलेख िेवढाि िुमच्या दृट गीपुढे ्रे. िसे पाहहले िर िो वाईट संर्ीि हनयोजक नव्हिा. त्यािा बँड 
िारं्ला होिा आहण सर्ळ्या र्ावाि त्यािी प्रहसध्दीही होिी. आहण िरीही त्यािे संर्ीि ऐकावसे वाटाव ेअसे 
होि नसे. कारण त्यािील अत्यंि महत्वािा घटक–आंिहरक आशय कधीि स्पट ग होि नसे आहण 
श्रोत्यापंयंि पोहोििही नसे. त्याच्या कायगक्रमािील प्रत्येक हिजेमधील घटक भार् अहिशय मुलायमपणे 
वाजहवले जािव परंिु त्यािंा क्रमबंध असा असे की, त्यािंील वरे्ळेपणा कळून ये् नये, आहण त्यामुळे िे 
ऐकणाऱ्याना काय वाजहवले जाि आहे हे समजू नये आहण सारं्िाही येऊ नये, त्यािील प्रत्येक भार्ाला, 
त्यािप्रमाणे त्या समरंथ हिजेला आवश्यक असलेला अपेहक्षि स्पशग लाभि नसलयामुळे त्याच्या द्वारा त्याच्या 
रिनेला जी पहरपूणगिा प्राप्ि व्हावयािी िी मुळीि होि नसे. 

 
“आपलया भहूमकािी अशाि रीिीने सबधं नाटकभर वासलाि लावणारे अनेक नट आपलया 

रंर्पीठावर आढळिाि. भहूमकेला पहरपूणगिा आणणाऱ्या आवश्यक स्पशाकडे िे मुळीि अवधान देि नाहीि 
िर प्रयोर्ाच्या सामरंथीच्या आवाक्याि िे वावरि असिाि.” 
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“या हनयंत्रण सृट गीच्या हालिाली करणाऱ्या संर्ीि हदग्दशगकाच्या आठवणीप्रमाणेि आथगर हनहकश  
यािेही स्मरण मला आलयावािून राहाि नाही. िे आकाराने ठेंर्णे असले िरी संर्ीिज्ञ म्हणून त्यािे स्थान 
िार ्च्च आहे. बहुिेक लोकानंा जे शब्दानंीही व्यक्ि करणे कहठण असिे, िे िे केवळ ध्वनीनी प्रकट करीि 
असि.” 

 
“आपलया छडीच्या हिमुकलया टोकाने िे आपलया वाद्यवृदंािून ध्वनीिा महासार्र हेलावीि आहण 

त्याच्या सहाय्याने मोठमोठी संर्ीिात्मक हिते्र रंर्वनू दाखवीि.” 
 
“कायगक्रम सुन  होण्यापूवीं हनहकश आपलया वादक वृन्दािील प्रत्येकाकडे अहिशय बारकाईने 

काळजीपूवगक पाहाि आहण नंिर आपले अवधान आपलया काठीच्या टोकावर केस्न्द्रि कन न वाद्यवृन्द 
आहण श्रोिृ समुदाय यामध्ये संपूणग शािंिा प्रस्थाहपि होईपयगि आपली काठंी वर ्िलण्यापूवीं स्िब्धपणे 
हनिल ्भे राहाि. याक्षणी त्यािी छडी जणु काही ‘सावधानव ऐका आिा मी सुन वाि करणार आहे’ असे 
म्हणि आहे, असे वाटे, हे आपणास हवसरिा येणार नाही.” 

 
“हनहकशच्या या सुन वािीच्या ियारीच्या क्षणीि त्या अनाकलनीय स्पशािा संभव झालेला असे 

आहण त्याच्या योर्ाने त्यािंी प्रत्येक हालिाल अहिशय सौंदयगपूणग रीिीने पहरणिावस्थेला पोहोिि असे. 
हनहकशना हिजेिील प्रत्येक स्वर, अधगस्वर, अट गमाशं हकवा षोडशाशं, प्रत्येक हबदू र्हणिार्ि का्ंटर 
पॉइटं, वादी–संवादी संबधंािील सवग माधुरी अत्यंि मौलयवान वाटि असे. हे सवग मोठ्या आवडीने िे 
अमलाि आणीि असि आहण त्यामुळे लाबंण लारे्ल अशी त्यानंा कधीि भीहि वाटि नसे. हनहकश 
कोणत्याही ध्वनीिा मार्ग िकूु देि नसि. त्याला त्यािे योग्य मूलय देण्याि कुिराई करीि नसि. आपलया 
छडीच्या साह्याने वृन्दािंील वाद्यािून आहण वादकाचं्या अन्िरंर्ािून जेवढे खेिून घेिा येण्यासारखे असेल 
िे सारे िे आकषूगन घेि. हे िाललेले असिाना त्यािंा डाव हाि हित्रकाराच्या वणगप्रकटनक्षम कंुिली प्रमाणे 
कधी हिला हनिळपणा दशगवी कधी ठाय लय दाखवी िर कधी हिला ्ते्तहजि कन न बढण्यािी सूिना देि 
राही. त्याच्या र्हिलयी त्याि ्ंि पािळीवर असि. बॅर्पाईपच्या लाबंलिक ड्रोनप्रमाणे त्यािंा लेन्टो एक 
सुरी आहण कंटाळवाणा वाटि नसे आहण लष्ट्करी बॅन्डमास्िराप्रमाणे मेरोनोमच्या हटक हटकीिी त्याला िे 
साथही देि नसि. हनहकशच्या संथ र्हिलयीिि त्याचं्या जलद र्हिलयािंाही अन्िभाव होई. आपलया 
संर्ीिाहवष्ट्काराच्या संबधंाि त्यानी कधी घाईही हो् हदली नाही, अथवा िो ्र्ािि आखडिा ही घेिला 
नाही. सवग काही सारं्ून झालयावर, अर्दी शवेटच्या भार्ाि हनहकश आपली र्हिलय वाढवीि हकवा कमी 
करीि असि. व त्यामुळे जे हाििे राखले रे्ले असेल िे प्रकट करणे, आहण बुस्ध्दपुरस्सर वापरलेलया 
अर्ोदरच्या जलद लयीमुळे जे राहून रे्लेले असेल त्यािी िोड करणे साध्य होि असे. या दृट गीने त्यानी 
एक नवीनि लयर्िीिी संर्ीि पहरभाषा हनमाण केली असे म्हणिा येईल. िे जणू असे म्हणि आहेि असे 
वाटे की, “कधीही घाई कन  नकाव संर्ीि रिनेि जे दडवनू ठेवले आहे िे सारे प्रकट करण्यािा यत्न 
करा....” आिा त्या पहरभाषेच्या हशरोहबदूशी आपण पोिलो आहोि. आपलया समरंथ कायावर िे मुकुट 
िढहविील हे आर्ाऊि कोण सारं्ू शकेल? एखाद्या नवीन भव्य प्रशािं र्िीने िे घडविील, अनपेहक्षि 
रीिीने िे त्यािे जोरदार जलद आहण ठळक पयगवसान करिील हे त्यािें त्यानंाि माहीि. 

 
“हकिी सरं्ीि हदग्दशगकाचं्या संबधंाि आपण म्हणू शकू की, हनहकश एखाद्या रिनेच्या संदभाि 

अत्यंि संवदेनाक्षम रीिीने जे करीि असि–केवळ त्यािें आकलन नव्हे िर िे प्रकाहशि करुन रहसकापयगि 
पोिवनू त्यानंा त्यािा आस्वाद घेण्यास समथग करणे हे त्यालाही साध्य करिा येईल? हनहकश हे करण्यास 
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समथग होि असि यािे कारण िे आपले कायग अत्यंि सयंमपूणग रीिीने करीि, एवढेि नाहीव िर त्याला 
पहरपूणगिा आणण्यासाठी िे बसु्ध्दपुरःसर झटून प्रयत्न करीिव हे आहे. 

 
“कधी कधी हवरोधी ्दाहरणाने अहधक खात्री पटिे. यामुळे अशा प्रकारच्या एका ्दाहरणािा, 

आपलया कायगके्षत्राि पहरपूणगिेिे मोल आहण महत्व काय आहे हे िुम्हाला कळाव ेम्हणनू, मी ्ल्लखे करणार 
आहे. हवनोदी ‘वादवील,’ हवनोदी संर्ीिके यामधून हदसणारे हजरजबाबी–रॅहपड िायर–नट िुमच्या 
माहहिीिेि आहेि. त्यानंा नेहमी रंरे्ल राहाव ेलार्िे आहण जलद र्िीने हालिाली कन न लोकानंा सारखे 
हसि ठेवाव ेलार्िे. पण अिंरंर् कढि असिाना बाहेन न आनंद दाखहवणे कठीण आहे. यामुळे त्यानंा 
ठराहवक बाह्य ्पायािंा अवलंब करावा लार्िो. हे साध्य करण्यािा अत्यंि सोपा मार्ग म्हणजे बाह्य र्िी 
आहण लय. या प्रकारिे नट आपली वाक्ये झपाझप बोलून टाकिाि आहण नाटकािील कृिी अहिहरक्ि 
वरे्ाने कन न मोकळे होिाि. समरंथ नाट्य प्रयोर्ाला त्यामुळे अव्यवस्स्थिपणे एकहत्रि केलेलया हमसळीिे 
स्वन प येिे आहण पे्रक्षकानंा त्यािील वरे्वरे्ळ्या घटकािंी हनवड कन न त्यािंी संर्िीही लाविा येि नाही. 
स्वाभाहवकि अशा प्रयोर्ाि काहंीही सुसंबध्द हनमितमिी, कोणत्याही प्रकारिा संयम अथवा पहरपूणगिा हदसून 
येणे असंभवनीय होय.” 

 
“ज्यानंा सवगश्रेष्ठ स्थान प्राप्ि झाले आहे अशा रंर्भमूीवरील कलाविंाच्या रु्णामधील ्त्तम रु्ण 

म्हणजे सयंम आहण पहरपूणगिा हे होि. िुम्ही त्यानंी केलेले भहूमकाप्रकटन सावधानपणे पाहाि असिाना िे 
आपली भहूमका जशजशी ्लर्डून दाखव ूलार्िाि िसिशी िी िुमच्या नजरेसमोर हवकहसि होि जािेव 
आहण िुम्हाला, आपण एका थोर कलाकृिीला सजीव करण्याच्या िमत्कृहिपूणग कायगक्रमाला ्पस्स्थि 
आहो, अशी भावना हनमाण झालयावािून राहि नाही.” 

 
“िोमासो सॉलस्व्हनी सारख्या नाट्यके्षत्रािील महापनु षाच्या हनमितमिी ही त्यािंी हिरंिर स्मारके 

होि. हे थोर कलाविं, कधी कधी, आपलया भहूमकािंी सुन वाि नाटकाच्या पहहलया अंकाि आियग वाटेल 
इिक्या संथपणे करीि असिािव आहण मर् पढुील अकािूंन क्षणाक्षणाने, कणाकणाने, शािंपणे 
आत्महववकोासपूवगक त्यािं भर घालीि राहिािव आहण अखेरीस, अशा रीिीने िे सवग घटक अवयव 
आपापलया जार्ी एकत्र सघंहटि झाले की, आपलया पुढे एक अमर कलाकृिी हनमाण होिे. िी मानवी 
भावावंर, हवकारावंर, पे्रम, भय, सूड, क्रोध, मत्सर, यावंर आधारलेली असिे. संयम आहण हनयमन 
यावािून अशा प्रकारिी हनमितमिी करिा येणे शक्य नाही. हशलपकार आपली कृिी पंिरस धािूि ओिीि 
असिो. नट भहूमकेबद्दलिे आपले स्वप्न जे त्याने आपलया सुप्ि मनािूंन, आपलया आिंहरक सजगक 
अवस्थेिून, आपलया भहूमकेच्या सहंहिेच्या अध्याहृि भार्ािूंन आहण महत्तम प्रयोजनािूंन संकहलि केलेले 
असिे िे िो आपलया आवाजाच्या, हालिालींच्या, आहण बुध्दीकडून मार्गदमितशि झालेलया आपलया 
भावनात्मक शक्िीच्याद्वारा हजविं करीि असिो.” 

 
२ 

 
िात्साव म्हणाले, ‘माय् लाइफ् इन आटग’ या पुस्िकाि सॉलस्व्हनीच्या एका नाटकाच्या प्रयोर्ािे 

वणगन आहे. िुम्ही िे वािले िर िुम्हाला िे िायदेशीर व्हाव ेअसे मला वाटिे. 
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त्या हदवशी संध्याकाळी पॉल आहण मी त्या रंंथथािी प्रि हमळवली आहण त्यािंील पुढील मजकुर 
वािला. 

 
“आज प्रथमि बोलशाय नाटकर्हृािं सॉलस्व्हनीला पाहहले. िो आहण त्यािी नाटक मंडळी 

लेन्टच्या सुटीि िेथे खेळ करीि होिी.” 
 
“त्यािा ॲथेल्लोिा प्रयोर् िालू होिा. िे कसे घडले कोण जाणे, कदाहिि हवसरभोळेपणामुळे 

असेल अथवा हा थोर नट येणार असलयाच्या बािमीकडे दुलगक्ष झालयामुळे असेल अथवा त्यािवळेी हिथे 
आलेलया पासाटग या दुसऱ्या सुप्रहसध्द नटाशंी त्याच्याबाबिीि घोटाळा झालयामुळे असेल कशामुळेही कां 
असेना मी प्रयोर्ाच्या सुरवािीपासुन आपले लक्ष सॉलस्व्हनी इआर्ोिी भहूमका करीि आहेि या कलपनेने 
त्या भहूमकेवरि कें हद्रि केले होिे. 

 
“हे ठीक आहे!” मी स्विःशीि म्हणालो. “आवाज िार छान आहे यािा, िारं्ला नट होण्याकहरिा 

आवश्यक असणारे मूलभिु रु्णही त्याच्या हठकाणी आहेि. ्ठावदार व्यस्क्िमत्व आहे, इटाहलयन नटािी 
नेहमीिी अहभनय पध्दिी आहे. पण खास अपवादात्मक असे काहंीि हदसि नाही. ऑथेल्लोिी भहूमका 
करणारा नटही हििकाि िारं्ला नट आहे. त्याच्याही जवळ िारं्ली साधनसामुरंथी आहे. आियगकारक 
आवाज आहे. ्च्चारसरणी आहे. हालिाल आहे. सॉलस्व्हनीच्या िज्ज्ञानंी जे अहिशयोस्क्िपूणं वणगन केले 
होिे आहण सॉलस्व्हनीिे पहहले भाषण ऐकलया बरोबरि मूस्च्छगि हो्न पडण्यािी जी ्त्सुकिा दाखहवली 
होिी, िी मला मुळीि पटली नाही. 

 
िो थोर नट पे्रक्षकािें अवधान प्रयोर्ाच्या सुरवािीला स्विःकडे ओढून घेण्यािी इच्छा करीि 

नव्हिा असे हदसले. त्याला िसे करावयािे असिे िर िे साध्य करण्यासाठी पुरेशी संधी ्पलब्ध होिी. 
एकाि िमकदार स्िब्धिेच्या क्षणाने त्याला िे साध्य करिा आले असिे आहण नेमके िेि त्याने पढेु 
दरबारच्या प्रवशेाि केले ही. या प्रवशेाच्या आरंभीच्या भार्ािं, िो प्रवशे करण्याच्या त्याच्या पध्दिीि 
काहंीि नावीन्य नव्हिे मात्र त्यामुळे मला सॉलस्व्हनीिा िेहेरा, पोषाख आहण रंर्भषूा यािंा अभ्यास 
करण्यास सधंी हमळाली. त्यािही कांही हवशषे अलौहकक असलयािे मला हदसून आले असे म्हणिा येणार 
नाही. खरे म्हणजे मला िेव्हा आहण त्यानंिर पुढे केव्हाही, त्यािा पोषाख आवडला नाही. त्यािी रंर्भषूा-
मला वाटिे त्यानी काही रंर्भषूा केलीि नसावी. त्यािा स्विःिा िेहराि असा होिा की, त्यावर कोणिीही 
रंर्रंर्ोटी करणे व्यथग होिे. त्यानी एक खूप मोठी टोकदार हमशी लावली होिी. केसािा टोप घािला होिा 
आहण िो टोप आहे हे ्घड-्घड कळून येि होिे. त्यािा िेहरा न न्द, अवजड काहंीसा रु्बरु्बीिि होिा. 
एक मोठी पौवात्य पध्दिीिी कट्यार त्याच्या कमरपट्टट्यािून लोंबि होिी आहण त्यािे शरीर, होिे 
त्यापेक्षाही त्यािा मूहरश झब्बा आहण हशरोभषूण यामुळे अहधकि मासंल वाटि होिे. हे सारे ऑथेल्लो 
सारख्या हशपाईर्ड्याला िारसे शोभनू हदसणारे नव्हिे. 

 
आहण िरी........ 
 
सॉलस्व्हनी डॉन च्या बैठकीजवळ आला. क्षणभर पूणग हविारमग्न अवस्थेि ्भा राहहला आहण मर् 

आमच्या नीट लक्षाि येण्यापूवीि त्यानी बोलशॉय ऑपेरा हाऊसमधील समरंथ पे्रक्षक समुदाय आपलया 
िळहािावरील खळग्यािं सामावलया सारखा केला. केवळ एकाि अहवभावाने जणू कांही त्यानी हा पहरणाम 
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साध्य केलयासारखा वाटला. पे्रक्षकाकंडे दृहट गके्षप न करिा त्याने आपला हाि पसरला आहण जणू काही 
आम्ही मंुग्या माशा असलयाप्रमाणे आम्हाला त्याि घट्ट पकडून घेिले. त्यानी आपली मूठ वळहवली आहण 
आम्हाला प्रलयकाहलन हनःवकोासािा भास झाला. त्याने िी ्घडली आहण आम्ही आनंदाने िुलून रे्लो. 
आिा आम्ही सवगस्वी त्याच्या काबूि रे्लो होिो आहण प्रयोर्ाच्या अखेरपयगि हकबहुना त्यानंिरही हकिी 
वळेपयगि िरी िसेि राहणार होिो. िेव्हा आम्हाला कळले की हा थोर पुरुष कोण आहण काय होिा. 
त्याच्याकडून काय अपेक्षा करावयािी िे आम्हाला आिा कळले. आरंभी आम्हाला वाटले होिे की, त्यािा 
ऑथेल्लो हा ऑथेल्लो नसून जवळ जवळ रोहमओि आहे, जणू कांही डेस्स्झमोना खेरीज दुसरा कोणीही आहण 
काहंीही त्याच्या दृट गीला हदसिि नव्हिे. त्यािे हविार केवळ हिच्या हवषयीिे होिे. हिच्यावरिा त्यािंा 
हववकोास अमयाद होिा आहण अशा या रोहमओिे मत्सररंथस्ि ऑथेल्लोमध्ये ईआर्ो न पान्िर कन  शकिो. या 
आियाने आम्ही थक्क होऊन रे्लो. 

 
सॉलस्व्हनीने माझ्यावर जो प्रिंड पहरणाम केला त्याच्या ठशािी कलपना मी कशी देऊ? कदाहित् 

“हनमितमिी हिरंिन असिे” या एका कहवच्या विनािा मी ्ल्लेख कन  शकेन. सॉलस्व्हनीिा अहभनय हा असा 
होिा. 
 

❋ ❋ 
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७ विणवणटका आणि िायन 
 
१ 

 
आज रात्री आमच्या शाळेला जोडलेलया नाटकर्ृहाि एक नाट्यप्रयोर् होिा. मी त्याि बाह्य-ध्वहन 

आहण आवाज यािें हनयोजन करण्यािे काम करीि होिो. अंकामधील वळेाि िात्साव आहण इिर काही नट 
याचं्यामध्ये पाखाि िाललेले संभाषण मला ऐकावयाला हमळाले. 

 
िात्सावनी एका नटाच्या कामाबद्दल काही टीकात्मक हवधाने केली होिी. दुदैवाने िी काय होिी 

िी मला ऐकावयाला हमळाली नव्हिी. मी िक्ि त्या नटािे ्त्तर िेवढेि ऐकले. मी लक्ष देऊन ऐकावयास 
लार्लो िेव्हा हदग्दशगक आपला काही वैयस्क्िक अनुभव सारं्ि होिे. अशा अनुभवािून त्यानी हनष्ट्कषग 
काढले असिील त्याचं्या द्वारा इिरानंा हशक्षण देणे ही त्यािंी नेहमीिीि पद्धि होिी. 

 
िे बोलले त्यािा सवगसाधारण महथिाथग असा : 
 
“मी जेव्हा स्विःशीि एखादी कहविा पाठ म्हणि असे िेव्हा शक्य हििक्या सहजपणे िी मधील 

शब्द ्च्चारण्यािा मी प्रयत्न करी. िीि खोटा करुण रस, आवाजािे कृहत्रम पहरणाम अथवा अहिहरक्ि 
आघाि येऊ देि नसे. होईल हििके कहविेिे ममग हस्िर्ि करण्यािा प्रयत्न मी करी. ऐकणाऱ्यावर हििा 
जो प्रभाव घडे िो त्या वाक्यािील शब्द आंदोहलि होि, र्ाऊ लार्ि आहण त्यामुळे माझ्या भाषणाला 
्दात्तिा आहण नादमयिा प्राप्ि होइ या मुळे.” 

 
“ही माझी बोलण्यािी पद्धिी जेव्हा मी रंर्भमूीवर आणली िेव्हा माझ्याबरोबर काम करणाऱ्या 

लोकानंा माझ्या आवाजाि, माझ्या ्च्चारसरणीि आहण हविार आहण भावना यािंी अहभव्यक्िी करण्याच्या 
पद्धिीि पडलेलया िरकािे आियग वाटले. मर् माझ्या लक्षाि आले की, या प्रश्नाच्या सवग अंर्ािा मी अजून 
पूणगपणे हविार केलेला नव्हिा. नटाने आपलया भाषणाच्या ध्वनीवर केवळ स्विःि खूष राहून भार्णार 
नाही. िर नाटकर्ृहाि ्पस्स्थि असलेलया पे्रक्षकानंा िे ऐकू येईल आहण त्यािा जेवढा मिलब त्यानंा 
समजणे आवश्यक आहे िेवढा िो समजेल अशी खबरदारी घेणे अर्त्यािे आहे. शब्द आहण त्याच्या 
्च्चारािी रीि ही हवनासायास त्याचं्या कानापयगन्ि पोहोिली पाहहजेि.” 

 
“हे साध्य होण्याकहरिा िार मोठे कौशलय लार्िे. मी िे प्राप्ि कन न घेिले िेव्हा आम्ही ज्याला 

“शब्दसंवदेना” म्हणिो िी काय असिे यािे मला आकलन झाले.” 
 
“भाषण म्हणजे संर्ीिि होय. एखाद्या भहूमकेिी अथवा नाटकािी संहहिा म्हणजे एखादे र्ीि, 

संर्ीिक अथवा रार्रिनाि होय. रंर्भमूीवरील शब्दोच्चारण ही र्ाण्याइिकीि कहठण कला आहे. िी 
साध्य करण्याकरिा हशक्षण आहण िंत्र यािंी आवश्यकिा असिे. त्यासाठी त्यावंर प्रभतु्व संपादन कन न 
घ्याव ेलार्िे. एखादा नट जेव्हा आपलया कमावलेलया आवाजाि आहण िाहंत्रक ्च्चारपध्दिीच्या प्रभतु्वाने 
आपलया भहूमकेिील शब्द ्च्चान  लार्िो िेव्हा त्याच्या ्त्कृट ग कलेने मी पूणगपणे बेभान होऊन जािो. िो 
जर लयबध्द र्िीने बोलि असेल िर मीही त्यािी त्या भाषणािी ्च्चारणपध्दिी आहण लय याि नकळिि 
रु्रिटून जािो. माझे अंिःकरण िुलून जािे. जर िो आपलया भहूमकेच्या शब्दाचं्या अंिरंर्ािा ठाव घेि 
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असेल िर नाटककाराच्या कृिीिील खोल रहस्यमय स्थळे, त्यािप्रमाणे त्याचं्या अिंरंर्ािील र्ूढ र्ंभीर 
स्थाने यािं मी त्याच्याबरोबर जािो. एखादा नट जेव्हा शब्दाच्या हजविं आशयाला ध्वनीच्या ठळक 
अलंकारािी जोड देिो िेव्हा त्याने आपलया सजगनशील कलपकिेने हनमाण केलेलया प्रहिमािें िो मला 
अन्िदृग ट गीने दशगन घ्यायला लाविो.” 

 
“जेव्हा एखादा नट आपलया हालिाली हनयंहत्रि कन न शब्द आहण आवाज यािंी त्यानंा जोड देिो 

िेव्हा एखाद्या सुन्दर र्ाण्याला यथोहिि संवादी साथ हमळावी िसे मला वाटिे. प्रहिहक्रयेच्या न पाने 
रंर्भमूीवरील एखाद्या प्रसंर्ािं जेव्हा एखाद्या िारं्लया माणसाच्या आवाजािा प्रवशे होिो िेव्हा त्यािा 
पहरणाम िेलो हकवा ओबो या वाद्यासंारखा असिो. एखाद्या स्त्रीिा स्वच्छ ्ंि आवाज प्रहिहक्रयेच्या 
स्वन पाि ऐकावयाला हमळिो िेव्हा मला व्हायोहलन हकवा ललूटिी आठवण होिे. एखाद्या कुशल नटीिा 
र्ंभीर, छािीिून हनघणारा स्वर माझ्या कानी पडिो त्या वळेी स्व्हओलािे स्वर र्ाण्याि हमसळाव ेिसे मला 
वाटिे. एखाद्या र्ंभीर हपत्यािे खजािील वजनदार शब्द बसूनप्रमाणे हननादिाि. खलपुरुषािा क्रोध आहण 
आि सािलेली लाळ यामुळे आिलया आि र्रजणारा-रु्दमणारा आवाज देवाने हनमाण केलयासारखा 
भासिो. 

 
कुणाही नटाला एखाद्या साध्या साि शब्दाचं्या “ये, परि ये-िुझ्याहशवाय मी जर्ू शकि नाही.” 

‘Come back–I cannot live without you’ यासारख्या वाक्यािंही समरंथ वाद्यवृन्द कसा जाणवि नाही 
हेि मला समजि नाही. 

 
“हकिी वरे्वरे्ळ्या रीिीनी हे वाक्य ्च्चारिा येईल-आहण प्रत्येक वळेी त्यािे न प हकिी वरे्ळे 

असेल! हकिी वरे्वरे्ळ्या अथगच्छटा त्यािून व्यक्ि करिा येिील, हकिी वरे्वरे्ळे भाव दशगहविा येिील. 
हवश्रामाच्या जार्ा आहण आघाि बदलून पाहा; म्हणजे हकिी िरी अहधकाहधक नव ेअथग त्यािून िुम्हाला 
प्रिीि होिील. हवराम स्वलप केले आहण त्यानंा आघािािी जोड हदली की, महत्वािा शब्द धारदार बनिो 
आहण इिरापंासून अलर् होऊन पु ढे येिो. हवराम दीघगकालीन असले, हनःशब्द असले िर शब्दानंा नवा 
अन्िर्गि आशय प्राप्ि कन न देणे संभवनीय होिे. या सवाला हालिाल, मुद्राहभनय आहण शब्दोच्चार ह्यािंी 
मदि होि असिे. या प्रकारिे बदल नव ेभाव हनमाण करीि असिाि. समरंथ वाक्याला नवा आशय प्राप्ि 
कन न देि असिाि. 

 
“्दाहरणाथग त्यािील पहहले दोन शब्द घ्या. “कम बॅक, -नंिर हवराम. हनराशनेे पहरपूणग असा– 

कारण जो रे्ला आहे िो परि येणे शक्य नाही. एका कान ण्यपूणग िरणािी ही सुन वाि आहे. 
 
“आय कॅनॉट……. पाठोपाठ वकोासासाठी स्वलपहवराम, वाक्यािील मुख्य शब्दािी पहरणामकारकिा 

वाढहवण्यािी सुरुवाि करणारा….णलव्ह्… हा सवोच्च हबदू आहे. संबंध वाक्यामधला हा प्रमुख शब्द आहे हे 
्घड आहे. त्याला अहधक ्ठावदार करुन वरे्ळा करण्याकरिा पुन्हा एक वकोासािा स्वलपहवराम, आहण 
मर् वाक्य पूरे होिे िी शब्दसंहिी– वुइदाउट यू. 

 
“ज्याकरिा हे समरंथ संर्ीिात्मक वाक्य अस्स्ित्वाि आले िो “णलव्ह्” शब्द जर अंिःकरणाच्या 

खोल हजव्हाळ्याच्या आिगिेने ्च्चारला रे्ला, िी पहरत्यक्त्ता स्त्री जर त्या शब्दाच्या द्वारा ज्या माणसाला 
हिने आपले सवगस्व हिरकाल अपगण केले होिे त्याला आपलया ्रलयासुरलया सवग शस्क्िहनशी हबलर्ून 
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राहहली; िर िो शब्द, अशा रीिीने हजिी िसवणूक करण्याि आली आहे अशा त्या भग्न हृदय स्त्रीच्या 
भावनेिे अंिरंर् यथाथगपणे व्यक्ि करील. पण जन रि वाटली िर त्या वाक्यािील हवराम व शब्दावरील 
आधार अर्दी वरे्ळ्या रीिीने माडंिा येिील. 

 
“कम बॅक…. हवराम…. आय (वकोास) कॅनॉट… (वकोास)…. णलव्ह् वुइदाउट य!ू” 
 
“या ्दाहरणाि बाह्यरेषेिा स्पट गपणा हदलेले दोन शब्द, आय कॅनॉट, हे आहेि. त्यामंधून 

आपणाला हजला आपले जीहवि हनरथगक वाटू लार्ले आहे अशा हिाश स्त्रीिी जाणीव होिे. त्यामुळे या 
वाक्याशंाला एक वरे्ळा रंर् येिो. भीषण आशय प्राप्ि होिो. आहण आपलयाला जाणविे की, ही पहरत्यक्िा 
स्त्री आिा अखेरच्या अवस्थेला पोहोिली आहे आहण हिच्या दृट गीला पुढे एक खोल दरी हदसू लार्ली आहे.” 

 
“केवळ एका शब्दाि अथवा लहानशा शब्दसंहिीि केवढा प्रिंड आशय भरिा येिो यािा हविार 

करा. केवढे हे भाषेिे वैभव. िी समथग आहे. पण हििे िे बल स्वयंहसद्ध नाही. मानवी मन, मानवी अंिरंर् 
यािंी िी अहभव्यक्िी करिे याि आहे. खरोखरि, कम बॅक, आय कॅनॉट णलव्हह णवदाउट य ूयािील लहान 
लहान शब्दाि केवढा िरी भावहनक आहण आस्त्मक आशय सामावलेला आहे. एका समरंथ मानवी जीवनािे 
करुण नाट्य त्याि सामावलेले आहे.” 

 
“पण नाटककाराच्या व्यापक संकलपनाच्या संदभाि, समरंथ दृश्य, अंक, नाटक यािं–एका 

लहानशा शब्दसमूहाला हकवा वाक्याला महत्व िे हकिी? एका समरंथ मोठ्या एकात्म हनमितमिीिील िुच्छ 
भार्, एखादा क्षण हकवा लहानसा हबदू एवढेि.” 

 
“ज्याप्रमाणे अणुरेणूंच्या संघटनानंी समरंथ मोठ्या आकाराला आले आहे. त्याप्रमाणेि हवहवध 

ध्वनींिे शब्द बनिाि. शब्दािे वाक्याशं होिाि. वाक्यािूंन हविार व्यक्ि होिाि आहण हविारामंधून मानवी 
जीवनािंील कान ण्याला आपलया हमठीि घेणाऱ्या थोर थोर नाटकािें हॅम्लेट, ऑथेल्लो, हेडा र्बॅलर, 
मादाम रानेव्हस्काया यासारख्या भहूमकािें आशय व्यक्ि करणारे प्रवशे आहण अंक आकाराला येिाि. या 
ध्वनीिून एक संपूणग रार्रिना हनमाण होिे.” 

 
२ 

 
“Stym ta’ ope nwy dor t’yawn p’ ness!” 
 
आज वर्ाि येिा-येिाि िात्सावच्या ओठािूंन हनघि असलेले हे अनपेहक्षि ध्वनी आम्हाला ऐकू 

आले. आम्ही आियाने त्याचं्याकडे आहण एकमेकाकंडे पाहहले. 
 
थोडा वळे वाट पाहून िे म्हणाले: “मी काय बोललो िे कळले नाही िुम्हाला?” 
 
“छेः! एक शब्द देखील कळला नाही.” आम्ही म्हणालो. “िुम्ही आमिी खरडपट्टी काढिा आहाि 

असे वाटले. पण िे शब्द काय होिे िे मात्र कळले नाही.” 
 



 अनुक्रमणिका 

‘it is time to open wide the door to your own happiness’ ज्या नटाने एका नाटकािील हे 
वाक्य ्च्चारले त्यािा आवाज खूप मोठा होिा. नाटकर्ृहािलया कोणत्याही भार्ाि िो सहज ऐकू येई. 
परंिु आिा जसे िुम्हाला कळले नाही िसेि िे आम्हालाही िेव्हा कळले नाही; आहण आिा िुम्हाला वाटले 
त्यािप्रमाणेि िो आमिी काही िरी खरडपट्टी काढिो आहे असेि आम्हालाही वाटले.” िात्सावनी खुलासा 
केला. 

 
“या छोट्याशा हास्यास्पद ्दाहरणािा माझ्यावर एवढा ध्यानाि राहण्यासारखा पहरणाम झाला 

आहे की, त्या हनहमत्ताने माझ्या स्विःच्या संबंधाि घडलेली एक घटना िुम्हाला हवस्िारपूवगक सारं्णे मला 
अर्त्यािे वाटिे.” 

 
“अनेक वषांच्या रंर्भमूीवरील अहभनयाच्या आहण हदग्दशगनाच्या अनुभवानंिर बौस्ध्दक आहण 

भावनात्मक पािळीवर मला पूणगपणे जाणीव झाली की, प्रत्येक नटाला ्त्कृट ग वणगवहटकेिी आहण 
शब्दोच्चार पध्दिीिी र्रज आहे. त्याला केवळ वाक्ये आहण शब्द यािंीि संवदेना असणे पुरेसे नाही, िर 
शब्दािील प्रत्येक अवयव, प्रत्येक वणग त्याला भावला पाहहजे. यािा अथग एवढाि की, एखादी र्ोट ग हजिकी 
सोपी हििके हिच्यािील वास्िव सत्य ध्यानाि येण्याला अहधक काळ लार्िो हेि खरे.” 

 
“आपलयाला आपलया भाषेिील वाक्ये, शब्द त्यािें अवयव आहण वणग यािंी संवदेनात्मक जाणीव 

नसिे आहण म्हणूनि आपण त्याना वारंवार सहजपणे हवकृि करि असिो. “वा”च्या जार्ी आपण “िा” 
म्हणिो. “र्ा”च्या हठकाणी “का” म्हणिो आहण त्याच्या जोडीला नाकाि बोलणे, बोबडे ्च्चार करणे, घसा 
खरवडून बोलणे, यासारख्या िारं्लया भाषेला हवदू्रप करणाऱ्या हवकृिींिी भर पडली की झालेि! ” 

 
“खऱ्या अवयवाऐवजी बदली अवयव असलेले असे शब्द ऐकले की, माझ्या डोळ्यापढेु हजथे िोंड 

असावयािे त्या हठकाणी कान, कानाच्या जार्ी डोळे आहण नाकाच्या जार्ी बोट असलेला माणूस हदसू 
लार्िो.” 

 
“सुन वािीिे अक्षर आि घुसवलेला शब्द ्च्चारलेला ऐकला म्हणजे जोरािा िडाखा मान न नाक 

आि बसहवलेलया िेहेऱ्यासारखा िो वाटिो. शब्दािा शवेटिा भार् खाऊन टाकलेला ऐकून शरीरािा 
एखादा अवयव िुटलेला माणूस नजरेसमोर हदसू लार्िो. मधलेि एखादे अक्षर हकवा अवयव र्ाळलेले 
हदसले की, डोळा हकवा दाि नसलेला, कानाच्या रु्रोळ्या झालेला हकवा अशाि प्रकारिे काही शारीहरक 
व्यंर् असलेला माणूस डोळ्यापंुढे येिो.” 

 
“केवळ आळसाने अथवा अव्यवस्स्थि सवयीने जेव्हा कोणी आपले शब्द एकाि एक रंु्िवनू 

आपलया वाक्यािा एखादा हनराकार, हनरवयव र्ोळा बनहविो िेव्हा मधाच्या बरणीि पडलेलया एखाद्या 
माशीिी; अथवा वळवाच्या पावसाि पावसाच्या धारा, धुके आहण हिखल यानंी हजकडे-हिकडे जे एक धुकट 
वािावरण हदसू लार्िे त्यािी आठवण झालयावािून राहाि नाही.” 

 
“भाषणाि लय नसली,वाक्यािी सुरवाि सावकाश होऊन मध्येि एकदम शब्द भराभर येऊ लार्ले 

आहण शवेटी घसरि िाटकािून आि हशन  लार्ले की, मला दारुड्याच्या िालीिी आठवण होिे आहण 
कोणी िार जलद आहण िाडिाड बोलू लार्ले की, लकवा झालेलया माणसािे स्मरण होिे.” 



 अनुक्रमणिका 

“िुमच्या वािनाि र्िाळपणे छापलेली पुस्िके हकवा विगमानपते्र आलेली असिील. कोठे अक्षरि 
र्ळलेले आहे. िर कोठे शुध्दलेखनाच्या िुका आहेि अशी. या प्रकारच्या छपाईमुळे त्यािा काय अथग होि 
असेल यािा अंदाज बाधूंन त्यािून हनमाण होणारी कोडी सोडहवण्यािा प्रयत्न करणे हे िुम्हाला अशा वळेी 
त्रासदायक वाटि नाही काय?” 

 
“अशाि प्रकारच्या पीडेिा आणखी एक प्रकार म्हणजे कार्दाला र्ोंद लावावा त्या पध्दिीने 

हलहलेली पते्र वािण्यािा प्रसंर्. आपलयाला कोणी बोलावले आहे, कशाला बोलावले आहे, कोठे आहण 
केव्हा बोलावले आहे यािी कलपना करण्यािि सारा वळे खिग होिो. कधी-कधी िर काहीि बोध होि 
नाही.” 

 
“र्िाळपणे छापलेली पुस्िके आहण घाणेरड्या हस्िाक्षरािील पते्र ह्याचं्याशी संबंध येणे ही र्ोट ग 

पिवावयाला कहठण िर खरीि, पण बरेिसे पहरश्रम केले िर त्या शब्दामंारे् काय अहभप्राय होिा या 
हवषयीिी थोडीिार िरी समजूि येऊ शकेल. हलहलेला हकवा छापलेला मजकूर िुमच्या दृट गीसमोर 
असिो. िुम्हाला िो पुन्हा वािण्यािी संधी असिे. त्याकहरिा वळे देिा येिो आहण प्रथम समजि नसेल िर 
प्रयत्नपूवगक समजून घेिा येिे.” 

 
“पण नाटकर्ृहाि जेव्हा नट अशा प्रकारच्या र्िाळपणे छापलेलया पुस्िकािलया मजकुरासारखे 

बोलायला लार्िो आहण नाटकाच्या रिनेि प्राथहमक महत्वाच्या आहण मूलभिू स्वन पाच्या असलेलया 
शब्दािंी, वाक्यािंी आहण अक्षरािंी कत्तल कन  लार्िो िेव्हा हिथे िुमिा काय ्पाय िालणार? या 
प्रकारच्या र्लथान भाषणामुळे एकामार्ून एक र्ैरसमज हनमाण होऊ लार्िाि. त्याच्या योर्ाने हविाराि 
र्ोंधळ ्त्पन्न होिो अथवा िे अस्पट ग राहिाि आहण त्यामुळे नाटकाच्या आशयािा, हकबहुना त्याच्या 
कथनकािाही बोध होि नाही. रंर्भमूीवर काय िालले आहे िे आपलया आटोक्यािून हनसटू नये म्हणून 
पे्रक्षक आरंभी आरंभी कान देऊन, अवधान ठेवनू, मन लावनू ऐकण्यािा प्रयत्न करिील आहण िरीही काही 
ऐकू येईनासे झाले की, िे िळवळ कन  लार्िील, बैिैन होिील, एकमेकाशंी कुजबुजू लार्िील आहण 
अखेरीस त्यानंा खोकलयािी ्बळ येऊ लारे्ल.” 

 
“खोकला या शब्दािा नटाच्या दृट गीने काय भयानक अथग होिो यािी िुम्हाला कलपना आहे का? 

नाटकर्ृहािील हजारो पे्रक्षक जेव्हा रंर्भमूीवर काय िालले आहे याच्याशी त्यािंा संबंध िुटलयामुळे 
आपलया सोहशकपणाच्या पहरसीमेला पोहििाि िेव्हा िे एखाद्या नाटकािा प्रयोर् हकवा िे नाटक यानंा 
नाटकर्ृहािून आपलया खोकलयाच्या द्वारा पूणगपणे हद्दपार कन  शकिाि. असे घडण्यािा संभव 
टाळण्याकहरिा आत्मसंरक्षणािा एक ्पाय म्हणजे स्वच्छ, सुन्दर, स्पट ग भाषणपध्दिी हा होय. 

 
“मला आणखी एक र्ोट ग आढळून आली िी ही की, आपलया नेहमीच्या संभाषणाि आपण आपलया 

घराि बोलिाना आपलया शब्दािा अथवा वाक्यािंा कसाही वडेावाकडा वापर आहण ्च्चार केला िरी 
त्याकडे िारसे लक्ष हदले जाि नाही. परंिु ही भरडपणे बोलण्यािी बेंर्रुळ पध्दिी आपण रंर्भमूीवर 
आणली अथवा स्वािंत्र्य, ध्येयवाद, शुध्द पे्रम यासारख्या ्दात्त हवषयावरील नादमधुर काव्यािा प्रयोर् 
करिाना हििा वापर केला िर िी हास्यास्पद होिे. हकबहुना हििी िीडही येऊ लार्िे. अक्षरे, अवयव, 
शब्द ही माणसाने बनलेली नाहीि. िी सारी त्याच्या मूलभिू प्रवृत्ती आहण पे्ररणा याचं्या द्वारा हनसर्ग, स्थळ 
आहण काळ याकंडून त्याला सूहिि झालेली असिाि.” 



 अनुक्रमणिका 

“अक्षरे ही केवळ ध्वनीिी प्रिीके आहेि आहण त्याचं्या आशयािी अहभव्यक्िी करणे जरुर असिे. हे 
माझ्या ध्यानाि आलयानंिर त्यािें अंिरंर् अहधक आशयपहरपूणग करण्याकरिा आपण अहधक समथग व्हाव े
म्हणून ध्वनींिे हे आकार हशकून आत्मसाि करण्यािी आवश्यकिा माझ्यापुढे आपोआप ्भी राहहली.” 

 
“मी हेिुपुरस्सर मुळाक्षराचं्या मुळापयगन्ि जाण्यािा प्रयत्न केला. आहण प्रत्येक अक्षरािा वरे्वरे्ळा 

अभ्यास कन  लार्लो. या कामी स्वरापासून सुरवाि करणे मला अहधक सोपे वाटले. कारण संर्ीिामुळे िे 
संस्काहरि, सरळ आहण हनिळ बनहवले रे्लेले आहेि. 

 
३ 

 
“A िा स्वच्छ ध्वनीच्या द्वारा एक आन्िहरक भावािी मुक्ििा होिे. यािी िुम्हाला जाणीव आहे 

काय? हा ध्वनी हववहक्षि आन्िहरक अनुभिूीशी हनर्डीि असून छािीच्या पोकळीिून सहजपणे बाहेर िरंर्ि 
येऊन खुला होण्यािा प्रयत्न करीि असिो.” 

 
“परंिु A अक्षरािा दुसरा एक ध्वनी आहे िो हनस्िेज, अस्िुट असिो. िो सहजपणे िरंर्ि बाहेर 

येि नाही. िर सूिकपणे आिलया आि एखाद्या घुमटाि अथवा रु्हेि घुमलयाप्रमाणे दुमदुमि राहिो, 
असाि आणखी एक पकड घेणारा AAA ध्वनी आहे िो ऐकणाऱ्याच्या कानाि एखाद्या हर्रहमटाप्रमाणे वाट 
काढीि घुसि जािो. आनंददशगक A ध्वनी एखाद्या अस्ग्नबाणाप्रमाणे झेप घेऊन वर ्ठिो िर याच्या ्लट 
र्ंभीर A ध्वनी एखाद्या लोखंडी वजनाप्रमाणे ऐकणाऱ्याच्या जाहणवचे्या जलाशयाि बुडून जािो.” 

 
“आपलया स्विःमधील कण त्या ध्वहनलहरींिून त्याचं्याबरोबर वाहाि जाि आहेि असा भास 

िुम्हाला होि नाही काय? मी बोलिो आहे िे केवळ पोकळ शब्द नाहीि. त्यामध्ये काही आध्यास्त्मक आशय 
आहे.” 

 
“स्वराचं्या ध्वनींच्या आकारािी मला ही अशा प्रकारिी जाणीव झाली आहण मर् मी व्यंजनाचं्या 

अभ्यासाकडे वळलो.” 
 
“हे ध्वनी मी घेिलेलया संर्िीच्या हशक्षणाि शुध्द केलेले अथवा साळसूद केलेले नाहीि यामुळे 

त्याबद्दलिे माझे संशोधनकायग अहधक रंु्िार्ंिीिे ठरले. ए्. एम्. व्होलकोनस्की आपलया “दी एक्स्पस्पे्रणसव्हह 
वडण” या पुस्िकाि म्हणिाि की, स्वरानंा नदीिी ्पमा हदली िर व्यंजनानंा हििी िीरे म्हणिा येईल. िी 
पुराने वाहून जा् नयेि म्हणून त्यानंा मजबूि बनहवणे आवश्यकिा आहे!” 

 
“या हदग्दशगनात्मक कायाहशवाय व्यंजनाि कानानंा सुखावह होण्यािा रु्ण असिो. अशा 

कणगसुखावह व्यंजनाि M, N, L, R, V, Z, N, G, TH (्च्चाहरि) यािंा आहण B, D, G, W या हवराम 
व्यंजनािंा अंिभाव होिो. 

 
“माझ्या सशंोधनाला मी या व्यंजनापंासून सुरवाि केली. 
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“या ध्वनीि जवळ जवळ स्वराप्रमाणे ्च्चार असलेले ध्वनी कोणिे हे िुम्हाला स्पट गपणे वरे्ळे 
करिा येिे. त्यािील िरक एवढाि की, िे अप्रहिहिपणे बाहेर येि नाहीि, िर वरे्वरे्ळ्या हबदूि िे 
भारावनू अटकलेले असिाि व त्यामुळे त्यानंा त्यािा हवहशट ग रंर् प्राप्ि होिो. जेव्हा ्च्चारािे हनरोधन 
करणाऱ्या भारािा स्िोट होिो िेव्हा ध्वनी बाहेर ्सळून येिो. B हे अक्षर यािे ्दाहरण आहे, या 
्च्चारािा संहिि घोष िुमच्या हमटलेलया ओठानंी अटकलेला असिो आहण त्यामुळे त्याला त्यािा हवहवहक्षि 
स्वभावधमग रंथाप्ि होि असिो. हा अडथळा दूर होिाि एक स्िोट होिो आहण ध्वनी खुला होऊन बाहेर 
पडिो. अशा व्यंजनाला हवराम व्यंजने म्हणण्यािे वास्िव कारण हे आहे.” 

 
“B या अक्षराच्या ्च्चाराि हा स्िोट अिानकपणे आहण िात्काळ होिो. सािलेला वकोास आहण 

आवाज क्षणाधाि आहण जलदपणे बाहेर येिाि. M, N, आहण L या व्यंजनािा ्च्चार करिानाही हीि 
प्रहक्रया, थोड्यािार िरकाने, अहधक नाजुक रीिीने आहण ओठ ्घडलयानंिर काहीशा ्शीराने (M च्या 
्च्चाराच्या बाबिीि) अथवा जीभ वरच्या दािाचं्या हहरड्यानंा स्पशग करिाना (M आहण L च्या बाबिीि) 
घडून येि असिे.” 

 
“दुसरी काही व्यंजने अशी आहेि की, त्यानंा हा घोष नसिो. पण जी आकमितषि होऊन बाहेर 

पडिाि. या र्टाि F आहण S िा अन्िभाव होिो.” 
 
“याव्यहिहरक्ि P T K ही स्िोट व्यंजने होि. घणाच्या घावाप्रमाणे िी आकस्स्मिपणे बाहेर पडि 

असिाि; पण िीही, त्याचं्यामारे् असलेलया स्वरध्वनींना बाहेर ढकलीि असिाि.” 
 
“या ध्वनींिा संयोर् होऊन अवयव, शब्द आहण शब्दसहंिी बनिाि िेव्हा त्यािंा ्च्चाहरि आकार 

स्वाभाहवकि अहधक सामावयक होिो व त्यामुळे त्यामध्ये अहधक आशय अन्िभूगि करणे शक्य होिे. 
्दाहरणाथग मूळाक्षरािंील पहहली दोन अक्षरे A आहण B ही ्लट्या अनुक्रमाने ्च्चान न पाहू.” 

 
“अरे बापरे! मी स्विःशीि म्हटले. “आिा आपलयाला अर्दी आरंभापासून प्रारंभ करावा लार्णार 

की काय? म्हणजे आमिे हें दुसरे बालपणि सुन  झाले की! मात्र या वळेेिे हे कलात्मक बालपण आहे! ” 
 
Ba Ba Ba — आम्ही सवांनी एका सुराि मेंढराच्या कळपाप्रमाणे आवज काढण्यास सुरवाि केली. 
 
िात्साव आम्हाला मध्येि थाबंवनू म्हणाले,“हे पाहा मला वरे्ळा ध्वनी पाहहजे आहे. खुला, स्वच्छ, 

मोकळा—B a, a–a त्यािून आियग, आनंद, ्ते्तजन, स्वार्ि यािंा हनदशगक ज्याच्या योर्ाने माझे हृदय 
अहधक आनंदाने आहण ्त्साहाने ्डू लार्ले असा िो ध्वनी मला पाहहजे आहे. ऐका: Ba–माझ्या 
अंिरंर्ाि कोठेिरी खोल हा B िा धडकणारा ध्वनी कसा हजविं झालेला असेल, माझे ओठ त्या ध्वनीला 
कसा अडथळा आणीि असिील, माझ्या ओठाच्या ्घडण्यामुळे िो अडथळा िुटून कसा दूर झाला असेल, 
आहण त्या ्घडलेलया ओठािूंन पसरलेलया हािाप्रमाणे अथवा एखाद्या ्दार र्ृहस्थाच्या घराच्या ्घड्या 
दरवाज्याप्रमाणे माझा हा A ध्वनी, िुम्हाला भेटण्याकरिा एखाद्या आवडत्या पाहुण्यािे स्वार्ि 
करण्याकरिा यजमानाने पुढे याव ेिसा हा माझा मोकळा स्वार्िशील ्दार A ध्वनी, कसा पुढे येि असेल, 
यािी िुम्ही नीट जाणीव कन न घ्या. मी ्च्चारलेलया ध्वनीिे िुम्हाला कार्दावर हित्रण करावयािे झाले 
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िर G–m–B–A–a असे होईल. माझ्या या ्द्र्ारािून त्या आनंददशगक ध्वनीबरोबर माझ्या व्यस्क्ित्वािा 
काही अंश िुमच्याकडे प्रके्षहपि होि असलेला िुम्हाला अनुभवाला येि नाही का?” 

 
“ आिा हिन न िोि B.A अवयव परंिु सवगस्वी वरे्ळ्या स्वभावधमाने ्च्चारलेला ऐका.” 
 
िात्सावनी हे ध्वनी ्दास, कंटाळवाण्या, दबेलपणे ्च्चारले. या वळेिा त्यािंा B िा घोष 

भरू्भािून घुमणाऱ्या भकंूपाच्या सूिक ध्वनीसारखा होिा. त्यािें ओठ पाहुण्याच्या स्वार्िाकरिा 
्घडलेलया दरवाज्याप्रमाणे ्त्साहाने ्घडले नाहीि. िे हळू हळू हवविंनेि पडलयाप्रमाणे सावकाश 
्घडले. त्यािील A च्या ध्वनीही पहहलयाप्रमाणे ्त्साहहनदशगक नव्हिा िो देखील हनस्िेजपणे, अघोहषि 
स्वन पाि, जण ूकाही सुटका कन न घेण्याच्या प्रयत्नाि अयशस्वी होऊन कोलमडून पडावा िसा वाटि 
होिा. स्विःच्या वास्िव स्वन पाऐवजी, एखाद्या ्घड्या िोंडाच्या मोठ्या भाडं्यािून वाि हनघावी 
त्याप्रमाणे त्याचं्या ओठािून िो काहीसा, सळसळत्या वकोासासारखा बाहेर हनघि होिा. 

 
“B A या दोन अक्षराच्या एका अवयवाच्या ्च्चाराि िुम्हाला हव ेहििके पुष्ट्कळ िेरबदल आपलया 

कलपनेप्रमाणे शोधिा येिील आहण त्यापैकी प्रत्येकाि मानवी आत्म्यािून आकमितषि कन न घेिलेला काही 
िरी अंश प्रकट झालेला असेल. अशा प्रकारच्या ध्वनीना आहण अवयवाना रंर्भमूीवर स्विःिे जीवन असिे. 
पण कोमेजलेले, हनजीव, याहंत्रक ध्वनींिे ्च्चार मात्र पे्रिवि असिाि. त्यानंी जीवनािे िैिन्य सूहिि होि 
नाही. थडग्यािंी आठवण होिे.” 

 
“आिा त्या अवयवािा त्याि आणखी एका अक्षरािा समावशे होईल अशा रीिीने हवस्िार करा. 

bar, ban, bat, bag, प्रत्येक अक्षराच्या हमळवणीबरोबर त्यािील भावही बदलिो. प्रत्येक नवीन व्यंजन 
आपलया अंिरंर्ािील या ना त्या कप्प्यािील आपलया अस्स्ित्वाच्या अंशािे आकषगण कन न घेि असिे. 
यापढेु अक्षरािंी संख्या वाढवनू शब्द दोन अवयवािा केला िर त्यािी भावहनक अहभव्यक्त्तीिी शक्त्तीही 
अहधक हवस्िृि होिे. baba, babu, banu, babu, bali, barbar, banyan, batman, bagrag.” 

 
४ 

 
िात्सांवबरोबर रे्लया काही वळेी आम्ही वर्ाि ििा केलेलया ध्वनींिी आम्ही ्जळणी केली, आहण 

त्याि आम्ही स्विः शोधून काढलेलया काही ध्वनींिी भरही घािली. अक्षराच्या ध्वनींकडे काळजीपूवगक 
अवधान पुरहवण्यािी ही माझी बहुिेक पहहलीि खेप होिी. आमच्या िोंडाि हे ध्वनी हकिी अधगवट भासि 
आहण िात्सावच्या िोंडाि मला िेि कसे भरघोस वाटि यािी मला िारं्ली कलपना आली. खऱ्याखुऱ्या 
िवीने जेवणाऱ्या एखाद्या िोखंदळ अन्नरहसकाप्रमाणे प्रत्येक अवयव आहण ध्वनी याचं्या स्वादािा आनंदि 
जण ूिे काही लुटीि आहेि असे वाटे. 

 
िे संबंध दालन हवहवध प्रकारच्या आवाजानंी भन न रे्ले होिे. हे आवज एकमेकाशंी झर्डि होिे. 

परस्परािंी ्लथापालथ करि होिे. पण आम्ही हकिीही कसून प्रयत्न केला िरी आम्हाला घोष साधि 
नव्हिा. आमिी स्वरािंी कंटाळवाणी कावकाव आहण व्यंजनािें भुकंणे आहण िात्सावच्या स्वरािें संर्ीि 
आहण व्यंजनािा घोष यामंध्ये जमीनअस्मानािे अंिर हदसून येई. आमिे ्च्चारण कंटाळवाणे िर त्यािें 
अहिशय आकषगक, सुरेल, आहण सकंप असे; आहण दालनाच्या सवग भार्ािूंन िे दुमदुमि राही. 
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मी स्विःशीि म्हटले, हा प्रश्न हजिका सोपा हििकाि कहठणही आहे. हजिका िो अहधक साधा 
आहण नैसमितर्क हििका िो जादा कहठण भासिो. 

 
मी िात्सावािंा िेहरा न्याहाळीि होिो. एखाद्याला ध्वनी पक्वान्नाप्रमाणे रुिकर वाटाव ेआहण त्याने 

त्यािंी र्ोडी आनंदाने ्पभोर्ावी त्याप्रमाणे त्यािंा िेहरा खुलून आलयासारखा हदसे. मर् मी आपलया 
सोबत्याकडे आपली दृट गी वळहवली आहण त्याचं्या त्या लवहिकपणािा अभाव असलेलया मुद्रा, हास्यास्पद 
वाटाव्याि अशा िोंडाचं्या वडे्यावाकड्या हालिाली, आहण भकास भाव पाहून मला आपले हसू आवरणे 
कहठण झाले. 

 
िात्सावनी ्च्चारलेलया ध्वनींनी स्विः त्यानंा आहण ऐकणाऱ्या आम्हा सवांनाही आनंद होि होिा. 

िर याच्या ्लट आम्ही मोठ्या कट गाने स्विःवर बळजबरी करुन जे ककग श आहण हिरके ध्वनी काढीि होिो 
िे आमच्या स्विःच्या आहण ऐकणाऱ्याचं्या कानानंाही पीडा देि होिे. 

 
आिा िात्साव आपलया आवडीच्या छंदाि रंर्ून रे्ले होिे. 
 
वरे्वरे्ळ्या अवयवािें ्च्चार एकमेकाशंी जोडून आमच्या ओळखीच्या अथवा त्यानी स्विः ियार 

केलेलया शब्दािंा खेळ मोठ्या आवडीने िे खेळिे होिे. अशा शब्दािंी त्यानंी वाक्ये बनहवली. िी वाक्ये 
एखाद्या स्वर्ि भाषणाप्रमाणे िे बोलू लार्ले आहण मर् हिन न मारे् वळून वरे्वरे्ळे ध्वनी आहण अवयव 
्च्चान न पुन्हा त्यािें शब्द बनहवण्याच्या ्द्योर्ाि िे र्ढून रे्ले. 

 
अशा रीिीने ध्वनींच्या ्च्चारािंा िे आस्वाद घेि असिाना माझी नजर त्याचं्या ओठावंर हखळलेली 

होिी त्याचं्याकडे पाहाि असिाना एखाद्या सनईसारख्या िोंडाने वाजहवण्याच्या हपिळी वाद्याच्या अहिशय 
कुशलिेने बनहवलेलया पडद्यािंा मला भास झाला. िे ्घडिाना अथवा हमटिाना कुठेही िट राहाि 
नव्हिी आहण हविेा यस्त्कंहििही दुरुपयोर् होि नव्हिा. त्याचं्या या ओठाच्या अर्दी र्हणिी पध्दिीच्या 
रिनेमुळे िे जे ध्वनी ्च्चारीि िे अहिशय स्पट ग आहण शुध्द असि. िात्सावनी स्विःकहरिा ियार कन न 
घेिलेलया शब्दोच्चाराच्या या हनदोष यंत्रामुळे िे शब्दािा ्च्चार करीि असिाना त्यािें ओठ अत्यंि 
अिूकपणे वरे्ाने आहण हवनासायास काम करीि असिाि. 

 
माझ्या ओठािंी स्स्थिी िशी नाही. एखाद्या हलक्या आहण वाईट बनावटीच्या िोंडाने 

वाजावावयाच्या वाद्याच्या पडद्यापं्रमाणे माझे ओठ हव े िेव्हा हजिके हमटावयास पाहहजेि हििके हमटि 
नाहीि. त्यािूंन हवा जावयास वाव राहािो आहण त्यािंी वापरण्यािी पध्दिीही मला नीटशी जमलेली नाही. 
स्वाभाहवकि त्यािा पहरणाम माझी व्यजंने असावी हििकी स्वच्छ आहण शुध्द स्वरुपाि प्रकट न होण्याि 
होिो. 

 
ओठाचं्या द्वारा ्च्चारण करण्यािी माझी पध्द्िी इिकी अहवकहसि आहण औहित्याच्या दृट गीने 

इिकी हलक्या दजािी आहे की, हििा वापर कन न मला अस्खहलिपणे जलद बोलिाही येि नाही. शब्द 
आहण त्यािील अवयव एकमेकाि घुसिाि, अडखळिाि आहण एकमेकावर कोसळलयाप्रमाणे पसन न 
पडिाि. एखाद्या नदीिा िट पुराने ढासळून जावा िसे मी बोलि असिाना ऐकणाऱ्यानंा वाटिे आहण त्यािा 
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पहरणाम स्वरावन न व्यंजने सारखी ्िू रे्लयासारखी वाटण्याि आहण जीभ अडखळू लार्ण्याि होि 
असलेला हदसिो. 

 
“सुप्रहसध्द र्ाहयका आहण संर्ीि हशहक्षका पॉलीन स्व्हआरदो आपलया हवद्यार्थयांना िुम्ही आपलया 

ओठाच्या पुढील भार्ाने र्ायले पाहहजे असे सारं्ि असे.” िात्साव आम्हाला म्हणाले. 
 
“कोरीव आहण संघहटि आकाराच्या व्यंजनािा स्पट ग वणोच्चार करण्याकहरिा आपले ओठ व जीभ 

आहण ्च्चारणहक्रयेकहरिा आवश्यक असलेले िोंडािे सवग भार् अहधकाि अहधक कायगक्षम करण्याकहरिा 
जास्िीि जास्ि पहरश्रम घ्या.” 

 
“ आपलया या वर्ाि याबाबिच्या िपहशलाि मी हशरणार नाही त्याकहरिा िुम्हाला त्यािे वरे्ळे 

पाठ घ्याव ेलार्िील.” 
 
५ 
 

आज िात्साव वर्ाि आले िेव्हा त्याचं्याबरोबर एक बाई होत्या. त्यािें नाव मादाम झारेंबो. िी दोघे 
दालनाच्या माध्यावर ्भी होिी. त्याचं्या िेहऱ्यावर हास्य होिे. 

 
“ आमिे अहभनंदन करा.” िात्सावनी घोषणा केली. आम्ही दोघानंी एकत्र येण्यािे ठरहवले आहे. 
 
स्वाभाहवकि हवद्यार्थयांना वाटले की, िे हववाहाहवषयी बोलि असाविे. हदग्दशगक पुढे सारं् ूलार्ले. 
 
“यापुढे मादाम झारेंबो स्वर-व्यंजनाच्या संदभाि िुम्हाला आपलया आवाजािी िेक हकवा प्रके्षपण 

कसे करावयािे हे हशकहवण्याकरिा मदि करिील आहण मी अथवा माझ्या जार्ी दुसरा कोणी िरी त्याि 
वळेी िुमच्या ्च्चारािील दोष दुरुस्ि करण्यािे काम करील.” 

 
“स्वराचं्या ्च्चाराच्या सबंंधाि मला िारसे पाहाव ेलार्णार नाही. कारण र्ाण्याच्या िालमीि िे 

आपोआप ठीक केले जािील. पण व्यंजनािे ्च्चार मात्र भाषणाि आहण र्ाण्याि दोन्हीही हठकाणी ियार 
कन न घ्याव ेलार्िील. 

 
“दुदैवाने असे पुष्ट्कळि र्वई आहेि की, त्यानंा सामान्यः शब्दाच्या ्च्चाराि, हवशषेिः त्यािील 

व्यंजनाचं्या ्च्चाराि िारि थोडे स्वारस्य वाटि असिे आहण याच्या ्लट, शब्दोच्चार हशकहवणारे असे 
हकत्येक हशक्षक असिाि की, त्यानंा ध्वहनहनमितमिीिी नीटशी आहण पुरेशी कलपना नसिे. यामुळे बऱ्याि 
र्ायकािें आवाज अनेक वळेा स्वराचं्या ्च्चाराचं्या आहण िेकीच्या दृट गींने व्यवस्स्थि रीिीने ियार झालेले 
परंिु व्यंजनाच्या अपेके्षने िसे नसलेले राहािाि; िर ्लटपक्षी शब्दोच्चार हशक्षकाचं्या हािाखालून ियार 
झालेलया हवद्यार्थयांच्या बाबिीि असे हदसून येिे की, त्यािंी व्यंजने हवी त्यापेक्षाही अहधक स्पट ग झालेली 
पण स्वरोच्चार मात्र पुसट राहहलेले हदसून येिाि.” 
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“अशा पहरस्स्थिीि र्ाण्याच्या आहण शब्दोच्चारणाच्या पाठािंा िारं्ला आहण वाईट असा दुहेरी 
पहरणाम एकाि वळेी घडणे शक्य असिे. ही पहरस्स्थिी स्वाभाहवक नाही आहण हििा दोष एका शोिनीय 
रै्रसमजाच्या माथी मारिा येण्यासारखा आहे. वस्िुस्स्थिी अशी आहे की आवाजाच्या प्रके्षपणाकहरिा 
प्रथमिः वकोासोच्छ  वास आहण आधाहरि स्वरािंी आंदोलने यािंा हवकास करावा लार्िो. वारंवार असे 
सारं्ण्याि येिे की, िक्ि स्वरि अशा रीिीने आधाहरि ठेवण्याि येिाि. पण काही व्यंजनािही हा धमग 
नसिो काय? मर् िी व्यंजने स्वरासंारखी आंदोहलि करण्याकहरिा का हवकहसि केली जाऊ नयेि? ” 

 
“र्ायन हशक्षकि शब्दोच्चार हशकविे आहण शब्दोच्चार हशक्षक र्ाणे हशकविे-अशी ही दोन्ही कामे 

एकाि वळेी होऊ शकली असिी-िर हकिी बरे झाले असिे! पण िे अशक्य असलयामुळे या दोन के्षत्रािील 
िज्ज्ञानंी एकत्र येऊन सहकायग करणे शक्य होिे की काय यािा आपण प्रयत्न कन न पाहू या.” 

 
“म्हणून मादाम झारेंबो आहण मी दोघे हमळून हा प्रयोर् कन न पाहाणार आहो.” 
 
“नाटकर्ृहाि नेहमी वापरण्याि येणारा वक्त्यािा व्याख्यानी आवाज ऐकून घेण्यास मी ियार 

नाही. ज्यािें आवाज स्वयंहसध्दपणे संर्ीिात्मक नसिील त्याच्यासाठी िो ठीक आहे.” 
 
“अशा मंडळीला िो घुमहवण्याकहरिा त्याला वडेीवाकडी वळणे देणे, वरे्वरे्ळ्या क्लृप्त्या योजणे 

आहण वक्िृत्व पूणग नाटकी आिषबाजी करणे या ्पायािंा आश्रय करावा लार्िो. ्दाहरणाथग र्ाभंीयािा 
पहरणाम पूणग करण्याकहरिा िे आपला आवाज क्षणाक्षणाच्या अंिराने खाली-खाली नेि राहािाि. 
कंटाळवाणेपणा टाळण्यासाठी काही हवहशट ग अक्षरे िे स्वरसप्िक ्ंिावनू हकिाळून बोलिाि आहण बाकीिा 
सवग वळे त्यानंा आपलया संकुहिि ्च्चारण सामर्थयामुळे अधगवट एकसुरीपणाने ठेक्याि बोलाव ेलार्िे.” 

 
“हे नट ध्वनींना स्विःि संर्ीिात्म होऊ देिील िर त्यानंा असले आडमार्ग पत्करण्यािी काहीही 

र्रज ्रणार नाही.” 
 
“परंिु संवादात्मक भाषणाि िारं्ले आवाज क्वहििि आढळिाि. िसे िे आढळलेि िर िे हनजीव 

आहण पल्ला नसलेले असलयािे हदसून येिे.” आवाजाला पल्ला नसेल िर समरंथ मानवी जीवनाच्या सवग कक्षा 
प्रके्षहपि करिा येणे अशक्यप्राय आहे.” 

 
“सुप्रहसध्द इटाहलयन नट िोमासो सॉलस्व्हनी याला करुणरसप्रधान भहूमका करणाऱ्या नटाला 

कोणत्या रु्णािी सवाि अहधक आवश्यकिा आहे असे हविारण्याि आले असिा त्याने ्त्तर हदले,’ 
“आवाज, आवाज आहण आणखी आवाज. सॉलस्व्हनीने, आहण इिरही अनेकानंी, साहंर्िलेलया या मुद्यािा 
अथग आिाि मी िुम्हाला पूणगपणे हवशद कन  शकणार नाही; आहण िुम्हालाही िो आकलन करिा येणार 
नाही. िेव्हा सध्या िुम्ही आपले भाव आहण मन याच्या द्वारा त्या शब्दािंा मुख्य अहभप्राय ध्यानाि घेऊन 
आपली अनुभिूी आहण स्विःिा अभ्यास याि त्यािी प्रिीिी घेण्यािा प्रयत्न करा. योग्य रीिीने प्रके्षहपि 
होणाऱ्या आवाजािे संभवनीय सामर्थयग िुम्हाला अजमाविा येऊ लार्ले, त्यािी पूवगहनयोहजि काये िुम्हाला 
प्रत्यक्षाि आणिा येऊ लार्ली की, मर् सॉलस्व्हनीच्या म्हणण्याच्या खोल अहभप्रायािा िुम्हाला आपोआपि 
्मज पडेल.” 
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“िारं्ला आवाज असणे हे केवळ घराणेदार र्ाहयकेलाि भाग्यािे देणे आहे असे नव्हे िर 
रंर्भमूीवरील कलाविंाच्या बाबिीिही िे हििकेि महत्वािे आहे. आपण आपला आवाज हवा िसा वळव ू
शकिो, त्यावर आपले प्रभतु्व आहे. आपण आपला आवाज हवा िसा वळवू शकिो, त्यावर आपले प्रभतु्व 
आहे, अशी भावना असणे; आपलया सजगनशील कायािील अत्यंि बारीक िपशील, आरोहावरोह आहण छटा 
यािें प्रभावी रीिीने आपलया आवाजाच्या द्वारा आपण प्रकटन कन  शकिो अशी जाणीव असणे महत्वािे 
आहे.” 

 
“आवाज लार्ि नाही!” र्ायकाला अथवा नटाला हकिी यािना देणारी र्ोट ग आहे ही! आपलया 

आवाजावर आपला िाबा नाही; हदवाणखाना श्रोत्यानंी भन न रे्ला असिा शवेटच्या माणसापयगन्ि िो पोि ू
शकि नाही; आपलया आिंहरक पे्ररणेने हदलेला संदेश पुरेशा सुस्पट ग आहण पहरपूणग हरिीने आपण व्यक्ि कन  
शकि नाही अशी जाणीव होणे म्हणजे काय यािी कलपना कालाविंि कन  शकिो. या यािना अत्यंि िीव्र 
असिाि. आपलया अंिःकरणािील धर्धर्त्या भट्टीि कोणिे रसायन अखेरीस ियार झाले आहण िे कसे 
व्यक्ि व्हायला पाहहजे हे िक्ि त्याला एकट्यालाि माहीि असिे. अशा स्स्थिीि जर त्यािा आवाज मध्येि 
हिरकला िर त्याने आपलया अंिरंर्ाि जे हनमाण केलेले असिे त्याच्या बाह्य आकाराला एकाएकी िडा 
रे्लयामुळे, िो हवकृि झालयामुळे, त्याला केवढी शरम वाटि असेल. 

 
“अनेक नट असे असिाि, की आवाज ठीक नाही ही त्यािंी हनत्यािीि िक्रार असिे. यािा 

पहरणाम म्हणून िे नेहमी घोर्ऱ्या आवाजाि बोलिाि. त्यामुळे त्यानंा जे व्यक्ि करावयािे असिे िे हबघडून 
जािे आहण त्यािें अंिरंर् मात्र सुरेल संर्ीिाने पहरलुप्ि असिे. एखादा मुका माणूस आपलया पे्रयसीजवळ 
आपलया नाजूक काव्यमय भावािे प्रकटन करण्यािा प्रयत्न करीि आहे अशी कलपना करा. त्या हबिाऱ्याला 
आवाज नसिो. घृणा वाटावी असे घसा खरवडलयासारखे वाटणारे भुकंणे असिे. त्याला स्विःला अहिशय 
हप्रय आहण सुंदर वाटणाऱ्या त्याच्या अंिरंर्ािील भावानंा िो कुरुप करीि असिो. नाजूक भावना व्यक्ि 
करण्यािे सामर्थयग असलेलया परंिु ज्यािी ्च्चारणािी ्पकरणे दुबळी आहेि अशा नटािी स्स्थिी त्या 
मुक्या माणसाप्रमाणे असिे.” 

 
“अनेक वळेा असेही घडिे की, नटाला हनसर्ाने अहिशय आकषगक आवाज हदलेला असिो. 

प्रकटनक्षमिेिी शक्िी असण्याइिका िो लवहिकही असिो, पण त्याला वजनािी जोड मुळीि हमळालेली 
नसिे आहण यामुळे पे्रक्षाकर्हृािील िौर्थया हकवा पािव्या रारें्च्या पहलकडे िो पोि ूशकि नाही. अर्दी 
पुढच्या रारं्ाि बसलेलया पे्रक्षकानंा त्याच्या आवाजािी र्ोडी िाखिा येिे. त्यािे प्रभावी ्च्चारण आहण 
मेहेनिीने ियार केलेलया भाषणािील सौंदयग त्यानंा समजू शकिे, पण मार्च्या रारें्िील श्रोत्यािंी काय 
पहरस्स्थिी होि असिे? या हवभार्ािील श्रोत्यानंा कंटाळवाणेपणा हशवाय दुसरी कशािी प्राप्िी होईल? मर् 
िे खोकू लार्िाि. कुणालाि काही ऐकू येईनासे होिे आहण त्या नटाला आपले भाषण पुढे िालू ठेवणे 
अहधकाहधक कहठण होऊ लार्िे. त्याला आपलया सुंदर आवाजाला िाण देणे भार् पडिे आहण त्या 
अत्यािारािा पहरणाम ध्वनीवर, ्च्चारावर, वणगवहटकेवरि नव्हे िर त्याच्या भहूमकेिील 
भावनाहवष्ट्कारावरही होऊ लार्िो.” 
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“अहिशय ्ंि हकवा अर्दी खालच्या स्वराि बोलि असिानाही सबधं नाटकर्ृहभर ऐकू येणारे 
असे काही नटािें आवाज असिाि पण मध्यम स्वराि अशा आवाजानंा जवळ जवळ अस्स्ित्व 
नसलयासारखेि होिे. अशा वळेी त्यािंील काहीना िे हिरकेपयगन्ि िाणण्यािा मोह होिो; िर काही अर्दी 
भयुारािून हनघालेलया आवाजाप्रमाणे खालच्या स्वराि घुम ू लार्िाि. कोणत्याही िऱ्हेिा नसिा िाण 
हदलयामुळे आवाजािा नैसमितर्क धमग नट ग होिो आहण केवळ पािि स्वराि हिरणाऱ्या आवाजाला 
अहभव्यक्िीिे काहीि सामर्थयग राहाि नाही. 

 
“आणखी एक िापदायक र्ोट ग असिे िी ही की, इिर सर व दृट गींनी नटािा आवाज ्त्कृट ग असिो; 

त्याला वजन असिे, लवहिकपणा असिो; प्रकटनक्षमिा असिे; भहूमकेच्या अन्िर्गि आकृिीबधंाच्या 
बारकाव्यािी अहभव्यक्िी करण्यािी शक्िी असिे. िक्ि एकि हजव्हाळ्यािी ्णीव त्याला भोवि असिे. 
त्या आवाजािा धमग कणगसुखावह नसिो. श्रोत्यािें कान आहण अंिःकरणे जर बंद राहणार असिील िर 
आवाजाच्या लवहिकपणािा, वजनािा, प्रकटनक्षमिेिा ्पयोर् काय?” 

 
“हे दोष हववहक्षि मूलभिू वैयस्क्िक प्रकृहिधमामुळे अथवा आजारामुळे आलेलया घशाच्या 

हवकृिींमुळे हनमाण झालेले असिील; आहण औषधोपिार व ्पाय कन न सुधारण्यासारखे नसिील असे 
असणेही शक्य आहे. पण बहुिेक वळेा आिापयगन्ि मी साहंर्िलेले दोष आहण ्णीवा ध्वनीच्या योग्य 
प्रके्षपणाने आहण वरे्वरे्ळ्या हठकाणी पडणारे दाब, िाण, िुकीिी वकोसनहक्रया, ्च्चारणािील ओठािा 
र्ैरवापर याि सुधारणा घडवनू आणण्यािे दुरुस्ि होण्यासारखे असिाि. हे दोष दुखण्यामुळे हनमाण झाले 
असिील िर त्यावर योग्य वैद्यकीय ्पाय करणेही शक्य असिे.” 

 
“िेव्हा या सवांिा महथिाथं असा की, केवळ र्ाण्याकरिाि नव्हे, िर भाषणाकहरिाही िारं्ला 

नैसहर्कं आवाज कमावणे आवश्यक आहण अर्त्यािे आहे.” 
 
“त्यासाठी कराव्या लार्णाऱ्या मेहेनिीिे स्वरुप काय? ऑपेरा र्ायनाच्या ियारीसाठी करावी 

लार्णारी मेहनि आहण नाटकर्ृहािील भाषणाच्या योग्य ्च्चारासाठी करावी लार्णारी मेहनि यािें 
स्वरुप एकि आहे का वरे्ळे आहे?” 

 
“कोणी सारं्िाि की, िी दोन्ही अर्दी वरे्वरे्ळी आहेि. संवादाच्या र्रजेकहरिा आवाज मोकळा 

असणे आवश्यक आहे. पण या बाबिीि मी स्वानुभवाने असे सारं् ूशकिो की, अर्दी खुला आवाज र्ावढळ, 
रंर्हीन पसरट आहण हवशषेिः वारंवार ्ंि होण्यािा संभव असिो-आहण या साऱ्या र्ोट गी रंर्भमूीवरील 
भाषणाला हवघािक आहेि.” 

 
“दुसरे कोणी सारं्िील की, हा सारा मूखगपणा आहे. संभाषणाि ध्वनी बंहदस्ि आहण घोटीव असले 

पाहहजेि.” 
 
“परंिु या बाबिीिला माझा अनुभव असा आहे की, या पध्दिीने आवाज रु्दमरलेला आहण 

आखडलेला होऊन त्याच्या िेकीिे प्रमाण कमी होिे. असा आवाज एखादा हपपाि बोललयाप्रमाणे ऐकू येिो 
आहण बाहेर ्डून येण्याऐवजी िो बोलणाऱ्याच्या पायाशीि कोलमडून पडलयासारखा वाटिो.” 
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“मर् आपण काय करावयाला हव?े” 
 
“यािे ्त्तर देण्याऐवजी मी स्विः ध्वनी आहण वणगवहटका याचं्या संबंधाि माझ्या 

अहभनयव्यवसायाच्या काळाि जे काम केले आहे िे िुम्हाला सारं्िो.” 
 
“माझ्या िरुणपणी मी ऑपेरा र्ायक होण्याकरिा िालीम घेि होिो.” िात्साव आपली हकीकि 

सारं्ू लार्ले. 
 
“सुदैवाने याच्यामुळे मला वकोसनहक्रया आहण र्ाण्याकहरिा आवाजािी िेक कशी करावी याच्या 

नेहमीच्या पध्दिी माहीि झालया होत्या. मला त्यािी र्ाण्याकहरिा र्रज नव्हिी. परंिु नैसहर्ंक सुन्दर 
साहभप्राय भाषणपध्दिी हवकहसि करण्याकहरिा मला त्यािी आवश्यकिा होिी. नाटक अथवा हवनोहदका 
यािंील साधे, जवहळकीिे सिाईदार संभाषण आहण रौद्रकारुहणकािंील ्दात्त भाव व्यक्ि करण्यािी रीि 
त्याच्या द्वारा साध्य करिा येिे. रे्ली हकत्येक वष ेमी ऑपेराच्या के्षत्राि पुष्ट्कळसे काम करीि राहहलयामुळे 
त्या पहरस्स्थिीिा िायदा मला माझ्या सशंोधनाच्या कायाला कन न घेिा आला त्या हनहमत्ताने माझा अनेक 
र्ायकाशंी संबंध आला. ध्वहनमूलक कलेहवषयी मी त्याचं्याशी अनेकवार बोललो. अहिशय िारं्लया रीिीने 
प्रके्षपणािी ियारी केलेले आवाज मला ऐकावयाला हमळाले. वरे्वरे्ळ्या धमािे आवाज माझ्या कानावन न 
रे्ले. घसा, मस्िक, छािी, डोक्यािा मार्िा भार्, र्लरंंथथी इत्याहद भार्ािूंन हनमाण झालेलया 
आवाजािंील वरे्वरे्ळेपणा मला ओळखिा येऊ लार्ला. त्यािलया त्यािही मुख्यत्वकेन न मला जी र्ोट ग 
समजली िी म्हणजे िेहेऱ्यावर घािलेलया मुखवट्यािून आवाज प्रके्षहपि करण्यािील िायद्याहवषयीिी. 
मूधा, नाकािी पोकळी आहण इिर घोष हनमाण करणारे कप्पे त्यािं समाहवट ग असिाि.” 

 
“र्ायकानंी मला साहंर्िले की, दािावर अथवा हाडावर, म्हणजेि डोक्याच्या हाडावर िेकलेलया 

आवाजाला एक हवशषे प्रकारिी शक्िी आहण नाद प्राप्ि होिाि. याच्या ्लट जे ध्वनी िालुस्थान अथवा 
पडजीभ यासारख्या नरम भार्ावंर आदळणारे असिाि िे केवळ आंदोहलि होऊन कापसाि 
रंु्डाळलयाप्रमाणे दबलयासारखे वाटिाि.” 

 
“दुसरा एक र्ायक म्हणाला की, “एखादा माणूस आजारीपणाि हकवा झोपलेला असिाना िोड 

बंद ठेवनू हनःवकोास टाकिो. अर्दी त्यािप्रमाणे मी माझ्या आवाजािे प्रके्षपण करि असिो. अशा रीिीने 
ध्वनी िेहऱ्याच्या पुढील बाजूला नाकाच्या पोकळीि घुसवनू मी आपले िोंड ्घडिो आहण पूवीप्रमाणेि 
हंबारवासारखा ध्वनी िालू ठेविो. मात्र आिा आरंभीच्या हनःवकोासािे ध्वनीि रुपान्िर झालेले असिे आहण 
नाकाच्या पोकळीि त्यािा स्िोट होऊन घोहषि स्वरुपाि िो मोकळेपणाने बाहेर येिो. हे होि असिाना 
िेहेऱ्याच्या मुखवट्यािील इिर ध्वहनिलकावरही त्याच्या आघाि होि असिो.’ 

 
“या सवग पध्दिींिा ज्या प्रकारच्या ध्वनींिी स्वप्ने मला हदसि होिी त्यािंा शोध लार्ावा म्हणून मी 

स्विः अनुभव घेण्यािा प्रयत्न कन न पाहहला आहे.” 
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“माझ्या या प्रयत्नािं काही आकस्स्मक प्रसंर्ािंीही मला माझ्या मार्गदशगनासाठी मदि झाली. यािे 
एक ्दाहरण म्हणजे मी परदेशाि प्रवास करीि असिाना एका सुप्रहसध्द इटाहलयन र्ायकाशी झालेला 
माझा पहरिय हे होय. एके हदवशी त्याला असे वाटू लार्ले की, आपलया आवाजाि योग्य रीिीने कंपन होि 
नसलयामुळे आपलयाला त्याहदवशीच्या रात्रीच्या कायगक्रमाि र्ािा येणार नाही. त्या हबिाऱ्याने मला 
आपलयाबरोबर येण्यािी आहण जर काही हवपहरि वळे आलीि िर त्या वळेी काय कराव ेया हवषयी सल्ला 
देण्यािी मला हवनंिी केली. त्यािे हाि बिासारखे थंड पडले होिे. िेहरा ्िरला होिा आहण मन 
र्ोंधळून रे्ले होिे. अशा मनःस्स्थिीि िो रंर्पीठावर रे्ला त्याने सुरुवाि िर अहिशय िारं्लया रीिीने 
केली. पहहले र्ाणे संपवनू िो पाखाि आला आहण आनंदाने ्ड्या मारीि हलक्या आवाजाि र्ाऊ 
लार्ला. 

 
“आले, आले, आले” 
 
“कोण आले? काय आले? मी आियांने हविारले. 
 
िे िो-िो स्वर,” त्याने ्त्तर हदले आहण त्याने आपले त्यापढुील र्ाणे हलहहलेला कार्द ्िलून 

हािाि घेिला. 
 
“कोठे आले? मी अजूनही र्ोंधळूनि रे्लो होिो.  
  
“इथे, या इथे आले.” आपलया िेहऱ्यािा पुढिा भार्, नाक आहण ओठ, याचं्याकडे बोट दाखवीि 

िो म्हणाला. 
 
“दुसऱ्या एका प्रसंर्ी, एका सुप्रहसध्द संर्ीिहशहक्षकेच्या हवद्यामितथनींनी केलेलया र्ाण्याच्या एका 

जलशाला मी हजर होिो. त्या हशहक्षकेच्या बाजूलाि बसलो होिो. त्यामुळे आपलया हवद्यार्थयाच्या 
कामासंबधंी हििी कशी िलहबिल आहण त्रस्ि मनःस्स्थिी झाली होिी िे मला अर्दी जवळून पाहण्यािी 
संधी हमळाली. कायगक्रम िालू असिाना जेव्हा जेव्हा एखादी मुलर्ी काही िूक करी िेव्हा िी वृध्द हशहक्षका 
मधूनि माझा दंड दाबी हकवा न राहवनू मला कोपराने अथवा ढोपराने ढूशी देई आहण बाकी सारा वळे िी 
स्विःशीि–अर्दी हजवाला घोर लार्लयाप्रमाणे सारखी पुटपटुि राही– 

 
‘रे्ले, रे्ले, रे्ले’ अथवा स्विःशीि आनंदाने पुटपुटे–‘आले, येिे’ 
 
“काय रे्ले? कोठे?” मी र्ोंधळून हविारले. 
 
“स्वर! डोक्याच्या मार्च्या बाजूला पार आि रे्ला” िी माझ्या कानाि घाबरलेलया आवाजाि 

कुजबजेु. नाही िर आनंदाने पुनःपुन्हा म्हणे– 
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“आला िोंडाि परि आला” (िेहेऱ्याच्या पुढच्या बाजूला–मुखवट्याि–असा हििा म्हणण्यािा 
अथग होिा.) 

 
“मला हे दोन्हीही प्रसंर् िारं्ले स्मरिाि आहण दोन्ही वळेी शब्द होिे “आले,–

रे्ले….मुखवट्याि– डोक्याच्या मार्च्या बाजूला मी खूप शोधण्यािा प्रयत्न केला की र्ायकानंा स्वर 
डोक्याच्या मार्च्या बाजूला नाहीसा झाला म्हणजे इिकी भीिी का वाटावी आहण िेहेऱ्याच्या पुढच्या 
बाजूला मुखवट्याि येिाि इिका आनंद का व्हावा?” 

 
“हे हुडकून काढण्यासाठी मला र्ाण्यावर मेहनि करणे अर्त्यािे होिे. परंिु हबऱ्हाडािलया इिर 

मंडळींना आपला त्रास होव ू नये, म्हणून मी अर्दी हलक्या आवाजाि हरयाज करीि असे. माझे हे 
व्यवहारिािुयग मला ंिारं्लेि िलदु्रप झाले, त्यावन न मला आढळून आले की ध्वनी पे्रहषि करण्यािी सवय 
करिाना आवाजाला योग्य आहण आवश्यक आधार हमळेपयगन्ि रु्णरु्णणेि अहधक िायदेशीर असिे.” 

 
आरंभी मी मध्य सप्िकािील एक, दोन हकवा िीन स्वर हनवडून माझ्या िेहेऱ्याच्या मुखवट्यािील 

घोषक भार्ाशंी आरोहपि करीि असे. कारण असे करिाना आिा घडणाऱ्या प्रहक्रया मला बाहेन न जाणव ू
शकि असि. कधीकधी ध्वनी हजथे नेमका पोिावयाला पाहहजे असेल हिथे िो पोिला आहे असे वाटे. 
दुसऱ्या वळेी िो “रे्ला”असे अनुभवाला येई. 

 
“अखेरीस, दीघगकाल केलेलया सरावानंिर दोन हकवा िीन स्वर, हजथे िे अर्दी वरे्ळ्या रीिीने 

ध्वहनि होऊ लार्ले आहेि अशा हठकाणी, नेमके प्रके्षहपि करण्यािा एक मार्ग मी हनहिि केला. त्या 
हठकाणी िे पहरपूणग, सुटसुटीि आहण हननाहदि होि. हे सारे रु्ण आपलया आवाजाि असलयािी जाणीव 
मला पूवीही होिी. पण मी हिथेि थाबंलो नाही. हे ध्वनी अशा रीिीने बाहेर याविे की त्याचं्या आंदोलनानंी 
माझ्या नाकािा शेंडा आपोआप थरान  लार्ावा असा प्रयत्न मी कन  लार्लो. 

 
“िसे करणे मला जम ूलार्ले; पण त्याि एक असा दोष ्त्पन्न होऊ लार्ला की, माझा आवाज 

अत्यंि सानुनाहसक वाटू लार्ला. हा सानुनाहसकिेिा पहरणाम काढून टाकण्याकहरिा मला एक नवी आहण 
वरे्ळीि व्यायामािी श्रेणी हनमाण कन न हििा सराव करणे आवश्यक झाले. मी िो िसा पुष्ट्कळ वळेेपयगनि 
केला आहण अखेरीस त्या साऱ्या अडिणींिे रहस्य अर्दीि साधे होिे असे मला हदसून आले. त्याकरिा 
मला एवढेि करणे आवश्यक होिे की, माझ्या नाकाच्या पोकळीच्या आिलया भार्ाि, कळून येईल न येईल 
असा एक लहानसा िाण होिा िो काढून टाकणे कारण िेथे थोडासा दाब बसिो आहे अशी अस्पट गशी 
जाणीव मला होि होिी. 

 
“अखेरीस िो दाब काढून टाकण्याच्या कामी मला यश आले. आिा स्वर पूवीपेक्षा आहधक 

सामर्थयांने बाहेर येऊ लार्ले. पण मला असावा असा वाटि होिा हििका त्याचं्या आवाजािा धमग अजून 
कानाला सुखावह वाटणारा नव्हिा. अजूनही त्याि काही अहनट ग, प्रारंहभक ध्वनींिे अवशषे होिे आहण िे 
मला त्यािून पूणगपणे काढून टाकिा आलेले नव्हिे. हट्टीपणाने मी आपला स्वर पुन्हा आपलया घशाि खाली 
्िरहवण्यािे पत्करले नाही कारण मला आशा वाटि होिी की कालान्िराने ह्या नव्याने हनमाण झालेलया 
अडिणींवर आपण यश हमळव ूशकू.” 

 



 अनुक्रमणिका 

“म्हणून मी क्रमशः, माझ्या आवाक्यािील नैसमितर्कपणे खुलया असणाऱ्या स्वरािील दोष आहण 
्णीवा िपासून काढून टाकलया. यानंिरिे काम सीमारेषेवरील अत्यंि ्ंि स्वरावंर कानर्ि करणे हे 
होिे. त्याकरिा कृहत्रम रीिीने प्रके्षहपि केलेलया बंद स्वरािा वापर करावा लार्िो, हे सवगश्रुिि आहे.” 

 
“िुम्ही जर काही शोधीि असाल िर िे आपण होऊन येऊन िुम्हाला शोधून काढील अशी 

समुद्रहकनाऱ्यावर स्वस्थ बसून अपेक्षा कन  नका. िुम्हाला स्विःला त्यािा शोध केला पाहहजे. िुमच्या स्विः 
मधील सवग अटीिटीच्या शक्िी खिग कन न िे शोधले पाहहजे. ‘यामुळे मला घरी हमळालेला प्रत्येक 
िुरसिीिा क्षण मी ‘हंबरण्याकडे’ खिग कन  लार्लो. असे करीि असिाना मला नव-ेनव ेघोष, नव-ेनव े
आधारािे हबदू ्पलब्ध होऊ लार्ले आहण मी सिि त्याच्याशी स्विःला जुळवनू घेण्यािा प्रयत्न करीि 
राहहलो.” 

 
“या शोधाच्या काळाि योर्ायोर्ाने माझ्या ध्यानाि आले की, आपण आपलया िेहेऱ्याच्या 

मुखवट्याि ध्वनी पुढे आणण्यािा प्रयत्न करीि असिाना आपण आपले डोके पुढे झुकहविो आहण हनुवटी 
खाली पाडीि असिो. या अवस्थेि ध्वनी शक्य हििका अहधक पुढे ढकलणे सुकरपणे घडू शकिे. अनेक 
र्ायक ही पध्दिी जाणिाि आहण हिला मान्यिाही देिाि.” 

 
“अशा रीिीने ्च्च स्वराचं्या एका समरंथ सप्िकािी मी ियारी केली. आरंभी िोंड बंद ठेवनूि मी हे 

साध्य केले. या वळेी खुलया आवाजाि, िोंड पूणग ्घडून, मी हे करीि नव्हिो िर आिलया आि रु्णरु्णून 
पाहाि होिो.” 

 
“्न्हाळ्यािी सुट्टी आली. आमिी घरिी मंडळी र्ावी हनघनू रे्ली आहण घराि मी एकटाि 

राहहलो. आिा मला माझ्या हंबरण्यािे पाठ ्घड्या िोंडाने त्यािप्रमाणे बंद िोंडाने, कसेही करिा येणे 
शक्य होिे. मंडळी हनघून रे्लया नंिर मी रात्री जेवावयाला परि आलो. नेहमीप्रमाणे कोिावर हािपाय 
िाणनू हदले आहण नेहमीच्या सवयीनुसार हंबरण्यास सुरवाि केली. एका संबंध वषानंिर पहहलयादंाि िोंड 
बंद कन न योग्य रीिीने प्रके्षहपि करण्यािा सराव केलेलया स्वराला ्घड्या िोंडािून बाहेर येऊ देण्यािा 
धोका मी पत्करीि होिो.” 

 
“आहण आियािी र्ोट ग अशी की, अर्दी अनपेहक्षिपणे एकाएकी माझे नाक आहण िोंड यामंधून एक 

पूणगपणे ्मलून ियार झालेला असा आवाज प्रवाहहि होऊन बाहेर आला. मला त्यािी पूवी कधीि जाणीव 
झालेली नव्हिी. पण त्यािे स्वप्न मी पाहाि होिो. र्ायकाचं्या िोंडून मी िो ऐकला होिा आहण आपलया 
िोंडािून िो हनघावा यासाठी मी प्रयत्न करीि होिो.” 

 
“मी आपला आवाज वाढहवला िेव्हा िो अहधक दमदार आहण सकस असलयािे मला आढळून 

आले. माझ्या र्ळ्यािून असा आवाज हनघ ूशकेल यािी मला पूवी कधीि जाणीव नव्हिी. माझ्या स्विःमध्ये 
काही िरी िमत्कार घडून बदल झाला आहे, असे मला वाटले. मी इिका बेभान होऊन रे्लो होिो की, 
संध्याकाळभर मी सारखा र्ाि राहहलो, िरीही माझ्या आवाजाला थकवा आला नाही. इिकेि नव्हे िर 
त्यािला र्ोडवा अहधकाहधक वाढि रे्ला. 

 



 अनुक्रमणिका 

“या पध्दिशीर व्यायामािा सराव करण्यापूवी मोठ्याने हकवा बराि वळे र्ायले िर माझा आवाज 
बसून घोर्रा होि असे; आिा त्याच्या अर्दी ्लट माझ्या घशावर त्यािा ्पकारक पहरणाम होि आहे; िो 
साि होण्याला मदि होि आहे असे मला आढळून आले.” 

 
“याहशवाय आणखीही एक आनंददायक आियग माझ्या अनुभवाला आले. िोपयगनि मला कधीि 

लाविा आले नव्हिे िे स्वर मी आिा लाव ूशकि होिो. माझ्या आवाजाि एक नवा रंर्दारपणा, एक 
वरे्ळाि, मला स्विःला अहधक िारं्ला वाटणारा मखमली मुलायमपणा आला होिा.” 

 
“हे सारे आपण होऊन कसे घडून आले. ‘हंबरण्या’च्या मदिीने नुसिा आवाजािा हवकासि नव्हे 

िर सवग स्वर ध्वनींिी समानिा साधणे शक्य झाले होिे, हे अहिशय महत्वािे आहे.” 
 
“अशा रीिीने पे्रषणासाठी ियार केलेलया आवाजािी ियारी झालयावर स्वरािे सवग खुले ध्वनी 

त्याि हठकाणी हदग्दमितशि होऊ लार्ले. हे स्थळ म्हणजे वरच्या दािाचं्या मुळाजवळील मूधा स्थान होय. 
िेथून िे हननाहदि होऊन नाकाच्या पोकळीि पुढच्या बाजूला िेहेऱ्याच्या मुखवट्याि येि.” 

 
“पुढे केलेलया प्रयोर्ािून नंिर असे आढळून आले की, आवाज जसजसा वर िढि जाई, कृहत्रम 

रीिीने बन्द केलेलया स्वरसप्िकाि प्रवशे करी, िसिसे त्यािें आधारहबदू नाकाच्या पोकळीि 
अहधकाहधकपणे वर सरकि.” 

 
“याहशवाय मला आणखी असेही आढळून आले की, याि वळेी माझे नैसमितर्कपणे खुले असलेले 

स्वर माझ्या िालुस्थानाशी स्विःलाि आधारभिू होऊन नाकाच्या पोकळीि हननादू लार्ि, िेव्हाि 
नाकाच्या पोकळीि आधारलेले बन्द स्वर िालुस्थानाि हननादू लार्ि.” 

 
“हकत्येक संध्याकाळ स्विःच्या आवाजावर खूष होऊन आपलया हनमगनुष्ट्य घराि मी िल्लीनपणे 

र्ाण्याि घालहवलया. पण लवकरि माझ्या या आत्मसिुंट गिेला िडा जाण्यािी वळे आली. एका ऑपेराच्या 
िालमीच्यावळेी एक संर्ीिहदग्दशगक एका र्ायकावर िो आपला आवाज िार पुढे खेहिि असलयामुळे 
हजप्सी लोकाचं्या िुणिुण्याच्या आवाजािा भास होिो अशी टीका करिाना मी ऐकले.” 

 
“या प्रसंर्ाने मला स्विःच्या पायाखालच्या आधाराच्या भक्कमपणािी वाटि असलेली खात्री पार 

ढासळून रे्ली. माझ्या आवाजािील सानुनाहसकिेिा असुखावह पहरणाम मला जाणवि होिा आहण जेव्हा 
जेव्हा आपला आवाज मी आपलया िेहऱ्याच्या मुखवट्याि प्रक्षोहपि करीि असे िेव्हा िे माझ्या ध्यानाि 
येई.” 

 
“म्हणजे आिा हिन न नव्याने संशोधन करणे प्राप्ि होिे. मला आधी लार्लेले शोध टाकून न देिा 

ही अहधक आवाज घुमवण्याच्या नव्या िंत्रािा शोध करण्यास सुरवाि केली. आपली मूधा, िालु, डोक्यािा 
वरिा आहण मार्िाही भार्-की ज्याच्याहवषयी भीिी बाळर्ावी असे मला हशकहवण्याि आले होिेही सवग 
हठकाणे मी शोधून पाहहली आहण त्यािील प्रत्येक मला नव ेध्वहनहननादक िलक आढळून आले. त्यािील 
प्रत्येकािा आवाजाच्या पहरणामकारकिेि नवा रंर् येण्यासाठी मला कमी अहधक ्पयोर् झाला आहण 
अनुषंहर्कपणे हजप्सी सानुनाहसकिेवरही मी जय हमळहवण्यास हशकलो.” 



 अनुक्रमणिका 

“या प्रयोर्ावन न माझी खात्री होऊन िुकली की र्ाण्यािे िंत्र हे मला वाटि होिे त्यापेक्षा अहिशय 
रंु्िारंु्िीिे आहण नाजूक आहे आहण त्या कलेिील सारे रहस्य केवळ मुखवट्यािि अडकून राहहलेले 
नाही.” 

 
“सुदैवाने आणखीही एक असेि रहस्य मला ्लर्डिा आले. मी ज्या र्ाण्याच्या वर्ांना हजर 

राहाि असे िेथील हशक्षक आपलया हवद्यार्थयाना िे हटपेिा सूर घेण्यािा प्रयत्न करीि असिाना,– “जाभंई 
द्या” असे वारंवार सारं्ि असिे हे माझ्या ध्यानाि आले होिे.” 

 
“असे हदसिे की, टीपेिा स्वर लाविाना त्यािील िाण काढून टाकण्यासाठी घसा आहण जबडा हे 

नेमके जाभंई देिाना ज्या अवस्थेि असिाि त्या अवस्थेि आणाव े लार्िाि. हे होि असिाना घसा 
आपोआपि पसरिो आहण नको असलेला िाण नाहीसा होिो. या नव्या रहस्याच्या प्राप्िीमुळे माझे हटपेिे 
स्वर जोरकस झाले. दाब मोकळा झाला आहण त्यानंा एकप्रकारिा नाद प्राप्ि झाला व त्यामुळे मला 
अहिशय आनंद वाटला.” 

 
८ 
 

आमच्या पुढील पाठाच्या वळेी िात्सावनी आपलया संशोधनािी हकीर्ि पुढे सारं्ण्यास सुरवाि 
केली. 

 
“आिापयगन्ि वणगन केलेलया हवहवध प्रयोर्ािंा पहरणाम माझ्या योग्य रीिीने स्वर प्रके्षहपि करण्यािे 

यश हस्िर्ि करण्याि झाला. मी िे मोठ्याने ्च्चान  लार्लो आहण सवगही सप्िकािून माझा आवाज 
मुलायम मजबिू आहण मोकळा वाटू लार्ला.” 

 
“त्यानंिर मी र्ाणी म्हणण्यास आरंभ केला. परंिु मी केवळ त्याचं्या शब्दािंील स्वरािंाि ्च्चार 

करीि असलयामुळे त्याने मोठ्याने म्हणण्याच्या िालमीिेि स्वन प येई.” 
 
“मी व्यंजने न ्च्चारिा वर्ळीि होिो. इिकेि नव्हे िर माझ्या र्ाण्याि त्याचं्या रुक्ष खडखडाटािा 

मला अडथळा वाटे. अे्. अेम्. व्होलकॉनस्की याचं्या, “स्वर हे नद्या आहेि आहण व्यंजने ही त्यािंी िीरे 
आहेि.”हे सूत्रवाक्य मला आठवले. यामुळेि माझ्या र्ाण्याच्या बाबिीि असे होि असाव े एखाद्या िीर 
नसलेलया नदीप्रमाणे मी डर्मर्त्या व्यंजनानी र्ाि असलयामुळे िे हव ेिसे पसरि जाई आहण सभोवार 
दलदलीिे प्रदेश हनमाण करी आहण माझे शब्द त्याि शोषनू घेिले जाि.” 

 
“त्यानंिर मी केवळ व्यंजनावरि अवधान कें हद्रि करण्यास सुरवाि केली. आपलया स्विःच्या 

आहण इिराचं्या बाबिीि त्यािंा वापर कसा केला जािो हे लक्षपूवगक पाहू लार्लो. त्याकरिा र्ाण्यािे 
जलसे आहण ऑपेराज मी ऐकू लार्लो. त्यािून मला काय हशकावयाला हमळाले? मला असे हदसून आले 
की, त्याचं्यापकैी भलयाभलयानंाही मला आला त्याप्रकारिा अनुभव येि होिा. त्यािंी र्ीिे आहण हिजा, 
त्यामधील व्यंजनाच्या हलबहलहबिपणामुळे, िी हनष्ट्काळजीपणाने अथवा पुसटपणाने ्च्चारली जाि 
असलयामुळे केवळ ्च्चारणहक्रयेिी प्रात्यहक्षके होि होिी.” 
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“एका इटाहलयन बॅहरटोनिे र्ाणे ऐकलयानंिर माझी खरी अडिण काय आहे यािी मला अहिशय 
स्पट ग कलपना आली. िो आपलया स्वरािे ्च्चारण करीि असिाना त्यािे र्ाणे अर्दी दुबगल वाटे. परंिु 
जेव्हा िो त्यानंा व्यंजनाच्या ्च्चारािी जोड देई िेव्हा त्यािा आवाज हकिीिरी अहधक पटीने मोठा 
झालयासारखा वाटे. मी स्विःच्या अनुभवाने हे हसद्ध करण्यािा प्रयत्न केला. परंिु दीघगकालपयगन्ि इट ग 
पहरणाम घडून येण्यािे हिन्ह हदसेना.” 

 
“हशवाय माझ्या या प्रयत्नाने माझी खात्री झाली की, माझी व्यंजने स्विंत्रपणे अथवा स्वरयुक्त्त 

स्वन पाि पुरेशी आकषगक ध्वनीिी नव्हिी. प्रत्येक अक्षर वरे्वरे्ळे ्च्चान न िे ियार करण्याकरिा मला 
प्रिंड पहरश्रम कराव ेलार्ले.” 

 
“मी दररोज संध्याकाळी वरे्वरे्ळ्या ध्वनींिी अथवा िे र्ाण्यािी िालीम घेि असे. त्यािील 

सवांच्याि बाबिीि मला यश येई असे नाही. हवशषेिः ्ष्ट्मवणग आहण घोहषि ध्वनी याचं्या बाबिीि असा 
अनुभव येई. यािा अथग ्घड होिा की, माझ्या स्विःमध्ये काहीिरी प्राकृहिक व्यंर् होिे. आहण त्याच्याशी 
जुळिे कन न घेण्यािी मला र्रज होिी.” 

 
“मी पहहली र्ोट ग हशकलो िी म्हणजे, िोंड, ओठ, आहण जीभ यािंी व्यंजनािा शुद्ध ्च्चार 

करण्यासाठी आवश्यक असलेली ्हिि अवस्था.” 
 
“त्याकरिा माझ्या एका हवद्यार्थयािी मी मदि घेिली. या हवद्यार्थयािी ्च्चारण पद्धिी हनसर्गिःि 

स्पृहणीय असे.” 
 
“िो एक अहिशय सहनशील माणूस हनघाला. या र्ोट गीिा िायदा मला असा झाला की, मी त्याच्या 

िोंडाच्या हालिालीिे िासन िास हनरीक्षण करीि असे. िो आपलया ओठाच्या हालिाली कशा करिो, 
जीभ कशी वापरिो, यािी मी नोंद घेऊ शके. स्वरािंा ्च्चार करिाना होणाऱ्या त्याच्या या अवयवाचं्या 
हालिाली िुकीच्या होि होत्या, असा माझा समज होिा.” 

 
“कोणिीही दोन माणसे नेमकी एकाि पध्दिीने बोलिील असा प्रश्नि ्द भवि नाही, यािी मला 

जाणीव झाली. ज्याला त्याला आपापलया हवहशट ग देणग्यामुंळे आपली बोलण्यािी पद्धिी त्याचं्याशी हमळिी 
जुळिी कन न घ्यावी लार्िे.” 

 
“िरी सुद्धा माझी ्च्चारण पद्धिी, मला माझ्या सोहशक हवद्यार्थयाच्या बोलण्याि हदसून आलेलया 

हवशषेाशंी हमळिी कन न घेण्यािा मी प्रयत्न कन न पाहहला. पण सहनशीलिेलाही काही मयादा असिाि; 
आहण अखेरीस त्याने माझ्याकडे न येण्यािी अनेक वरे्वरे्ळी हनहमते्त आहण सबबी सारं्ण्यास सुरवाि केली. 
िेव्हा मला एका अनुभवी भाषणहशक्षकािी हशकवणी ठेवावी लार्ली; आहण त्याच्या मदिीने माझी बरीि 
प्रर्िी झाली.” 

 
“पण मला हे यश िार वळे अनुभवण्यास हमळाले नाही. माझ्यावर लवकरि हनराश होण्यािी पाळी 

आली. ज्या ऑपेरा हवद्यार्थयांबरोबर मी काम करीि होिो िे र्ायक आहण वादक याचं्या कडक टीकेिा 
हवषय झाले. या टीकाकारािें म्हणणे असे होिे की, व्यंजनावर आघाि देण्याच्या या त्या हवद्यार्थयांच्या 
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पद्धिीमुळे िे एका वळेी एकि नव्हे िर दर वळेी अनेक व्यंजने हनमाण करीि असिाि. त्यािें हे म्हणणे खरे 
होिे. त्यािा पहरणाम व्यंजनािंा ्च्चार स्वराकडून अवधान हविहलि करण्याि होई आहण सारेि ्च्चारण 
हवहित्र बने.” 

 
“मी र्ाण्याच्या व्यासंर्ाि इिका रंु्र् होऊन रे्ला होिो की, माझा स्विःिा जो मुख्य ्दे्दश-

रंर्भमूीवरील भाषण आहण िे घोहषि करण्याच्या वरे्वरे्ळ्या पद्धिी यािंा अभ्यास, -त्यािाि मला हवसर 
पडला होिा.” 

 
“आपण कशाच्या शोधाि आहोि यािी नीट आठवण झालयावर ज्या पद्धिीने मी र्ावयास हशकलो 

होिो त्या पद्धिीने बोलण्यास हशकलो. आियािी र्ोट ग अशी की, िसे करिाना माझे ध्वनी मस्िकाच्या 
मार्च्या बाजूला सरकू लार्ले आहण त्यानंा मला पुढे खेिून आपलया मुखवट्याि आणणे पूणगपणे अशक्य 
होव ूलार्ले आहण अखेरीस जेव्हा मला मुखवट्यािा बोलण्याच्या कामी वापर करिा येव ूलार्ला िेव्हा 
माझे बोलणे अहिशय कृहत्रम होव ूलार्ले.” 

 
“यािा अथग काय असावा? मी र्ोंधळून जाऊन स्विःला हविान  लार्लो. आपण र्ािो िसे बोलिा 

कामा नये हा त्यािा हनहिि अथग होिा. व्यावसाहयक र्ायक नेहमी बोलिाि त्यापेक्षा वरे्ळ्या पध्दिीने 
र्ािाि याि काहीि आियग नाही.” 

 
“या हवषयासंबधंी मी हविारलेलया प्रश्नावंन न मला एक र्ोट ग आढळून आली िी ही की, अनेक 

र्ायक असे करिाि यािे कारण नेहमीच्या भाषणाि वापर केलयामुळे त्याचं्या र्ाण्याच्या आवाजाच्या 
धमावर जो अहनट ग पहरणाम होण्यािा संभव असिो िो टाळण्यािा त्यािंा हा प्रयत्न असिो.” 

 
“परंिु आम्हा नटाचं्या दृट गीने अशी खबरदारी घेणे अनावश्यक आहे असे मी ठरहवले. कारण 

आमिा र्ाण्यािा ्दे्दशि िशा प्रकारच्या धमाच्या आवाजाि बोलिा याव ेहा असिो.” 
 
“या प्रश्नाच्या हविाराि मी रु्रिटून रे्लो असिाना माझी एका सुप्रहसध्द परदेशी नटाशी र्ाठ 

पडली. हे र्ृहस्थ शब्दोच्चार आहण त्याचं्या आवाजाच्या धमािा पे्रक्षकावरील भावनात्मक पहरणाम याहवषयी 
प्रहसध्द होिे. िे मला म्हणाले,‘एकदा िुम्हाला आपला आवाज योग्य रीिीने प्रके्षहपि करिा येऊ लार्ला 
की, िुम्ही जसे र्ािा अर्दी िसेि बोललेही पाहहजे.” 

 
“यानंिर माझ्या प्रयोर्ाना एक हनहिि हदशा हमळाली आहण मी अत्यंि वरे्ाने प्रर्िी कन  लार्लो. 

मी आळीपाळीने र्ाऊ आहण भाषणे कन  लार्लो. पंधरा हमहनटे र्ावयािे आहण पंधरा हमहनटे बोलावयािे 
आहण मर् पुन्हा र्ावयािे आहण बोलावयािे. हा पहरपाठ मी अनेक हदवसपयगन्ि िालहवला; पण त्यािा 
काहीही इट ग पहरणाम झाला नाही.” 

 
“याि काहीि आियग नव्हिे असे मी स्विःिे समाधान कन न घेिले, कारण अनेक िास िुकीच्या 

पध्दिीने बोलि असिाना काही थोडे िास योग्य रीिीने बोलण्यािा केलेला हा प्रयत्न काय कामािा? योग्य 
रीिीने बोलण्यािी साित्याने प्रथा ठेवली पाहहजे. िशी सवय जडवनू घेिली पाहहजे. आपलया जीवनािा िो 
एक अिूट भार् केला पाहहजे. त्यािा दुसरा प्रकृहिधमग बनहवला पाहहजे.” 
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“िुम्हाला जे र्ाण्यािे पाठ देण्याि येिाि िे त्या िासापरुिेि िुम्हाला आपलया आवाजािे प्रके्षपण 
करण्यािे धडे हमळाव ेम्हणून हदले जाि नाहीि. या वर्ाि िुम्हाला ज्या र्ोट गी हशकहवण्याि येिाि त्यािंा 
िुम्ही अनुभवी हशक्षकाच्या नजरेखाली प्रथम िालीम करावा आहण नंिर घरी अथवा हजथे कुठेही असाल 
हिथे िुम्ही त्यािंा हरयाझ आहण वापर करावा असा हेिू त्यामारे् असिो.” 

 
“ही नवी पध्दिी आपलया पूणगपणे अंर्वळणी पडलयावािून िी आपण खरोखरि आत्मसाि केली 

आहे असे आपण म्हणू शकणार नाही. आपण सवगि वळेी, मर् आपण रंर्भमूीवर असलो अर्र इिर कोठे 
असलो िरी बरोबर आहण सुन्दर रीिीने बोलि राहू, अशी खबरदारी आपण नेहमी घेिली पाहहजे. केवळ 
याि रीिीने आपण हिला आपला दुसरा प्रकृहिधमग बनव ूशकू; आहण मर् आपण रंर्पीठावर हालिाली 
करीि असिाना आपले अवधान आपलया शब्दोच्चाराकडे हविहलि करण्यािी आपलयाला काहीही र्रज 
राहणार नाही.” 

 
“हॅम्लेटच्या काम करणाऱ्या माणसाला रंर्भमूीवर आपला आवाज आहण भाषण यािील ्णीवािंा 

हविार करणे भार् पडले िर त्याने पत्करलेले प्रमुख सजगन कायग त्याच्या हािून पार पडण्यािा संभव िारि 
कमी राहील. या करिा माझा िुम्हाला असा सल्ला आहे की, ्च्चार आहण ध्वनी याहवषयीच्या प्राथहमक 
आवश्यकिा िुम्ही एकदाि पुरत्या हस्िर्ि कन न टाका. बोलण्याच्या कलेिील सूक्ष्म छटा व बारकाव े
याचं्या साहाय्याने हविार आहण भावना याचं्या नाजूक करामिी िुम्हाला कौशलयाने आहण सुन्दर रीिीने 
दाखहविा येणे शक्य होिे आहण या र्ोट गीिा िुम्हाला सारा जन्मभरि व्यासंर् करीि राहाव ेलारे्ल.” 

 
“िुमच्या लक्षाि आले असेल की, हवद्याथीदशा संपलयानंिर हकत्येक हदवसपयगन्ि माझा हा शोध 

िालू होिा त्याि मला सहजासहजी सुलभपणे यशप्राप्िी झाली असे समजू नका. त्याकरिा मला करिा 
येण्यासारखे होिे िे सारे प्रयत्न मी केले आहण त्याकडे हजिके अवधान देण्यासारखे होिे िेवढे सारे हदले.” 

 
“असे काही कालखंड असिे की सारा वळे मी आपलया आवाजाकडेि ध्यान देि असे. अनेक 

हदवसािंा हमळून मी एक सिि िालू राहणारा पाठ बनवीि असे, आहण त्यामुळेि बोलण्याच्या िुकीच्या 
सवयी मला झुर्ान न देणे शक्य झाले.” 

 
“अखेरीस आपलया नेहमीच्या बोलण्याच्या पध्दिीि बदल झाला आहे असे मला वाटू लार्ले. 

काही हववहक्षि ध्वनी, हकबहुना समरंथ वाक्याशंही मला अहिशय िारं्लया रीिीने ्च्चारिा येऊ लार्ले होिे 
आहण िेव्हा माझ्या ध्यानाि आले की, र्ाणे हशकिाना मी ज्या र्ोट गी हशकलो होिो त्याि आपलया 
संभाषणािील शब्दोच्चाराच्या बाबिीिही मी वापरि आहे. जसा मी र्ाि होिो िसाि मी बोलिही होिो. 
यािील हनराशाजनक भार् एवढाि होिा की हे सारे केवळ अधूनमधून घडि असे. कारण माझ्या ध्वनीिी 
सहज प्रवृत्ती टाळू आहण घसा या स्थानाकडे मारे् वळण्यािी असे.” 

 
“ही प्रवृत्ती अर्दी आजिार्ायि माझ्या बाबिीि कायम आहे. माझा र्ाण्यािा आवाज मी हजिका 

लवहिक ठेव ूशकेन हििका आपलया बोलण्यािा आवाज िसा ठेवण्याि मी यशस्वी होईन, अशी मला खात्री 
नाही. यामुळे िो व्यवस्स्थि राखण्यासाठी िालीम हकवा प्रयोर् यापूवी मला ियारीच्या स्वन पािे काही सोपे 
व्यायाम घ्याव ेलार्णे भार् असिे.” 
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“असे असले िरी एकंदरीि या बाबिीि मला पुष्ट्कळि यश हमळाले याि मुळीि शकंा नाही. हवा 
िसा, िात्काळ आहण सहजपणे (केवळ र्ािानाि नव्हे िर बोलिानाही) आपला आवाज मुखवट्याि 
केव्हाही पुढच्या बाजूि कसा आणावयािा हे मी आिा हशकलो आहे.” 

 
“माझ्या पहरश्रमािे मुख्य िल म्हणजे, माझ्या िाण्यात ज्या अखंड रेषेचा णवकास मी केला होता 

आणि णजच्याणिवाय िब्दोच्चाराच्या खऱ्याखुऱ्या कलेचे अस्स्तत्व अिक्स्पय आहे, ती अखंड रेषा मला आपल्या 
भाषिात साध्य झाली होती” 

 
“ह्या वळेेपयंि हिच्याि शोधाि मी र्ढून रे्लो होिो. हििी स्वप्ने पाहाि होिो. नेहमीच्या साध्या 

बोलण्याला हिच्यामुळे संर्ीिािा आहण सौंदयािा रु्ण लाभिो इिकेि नव्हे, िर ्दात्त काव्यालाही 
हिच्यामुळे यािंी जोड हमळिे.” 

 
“माझ्या स्विःच्या स्वाध्यायावन न मी हशकलो होिो की, ही अखंड रेषा जेव्हा र्ाण्यािलयाप्रमाणे 

स्वर आहण व्यंजने स्वयंपे्ररणेने हननाहदि होऊ लार्िाि, िेव्हाि जन्माला येि असिे. केवळ स्वरािें ध्वनी 
खडे झाले आहण व्यंजने त्याचं्या मार्ोमार् नुसिी आदळि येऊ लार्ली िर अनुभवाला येिे िी नुसिी दरी, 
िुटका कडा हकवा पोकळी-ध्वनीिी अखंड रेषा नव्हे. केवळ वरे्वरे्ळ्या ध्वनीिे िुकडे अशा स्स्थिीि प्रिीि 
होि असिाि. माझ्या लवकरि लक्षाि आले की, केवळ बंद व्यंजने नव्हेि िर… ्ष्ट्म, हशटीसारखी 
भासणारी, िुणिुणणारी, दबलेली, आक्रस्िळी ककग श व्यजंनेही त्यािं समाहवट ग होऊन आपली आन्दोलने 
आहण ध्वनी याचं्या द्वारा अखंड रेषेच्या हनमितमिीला मदि करीि असिाि.” 

 
“आिा माझ्या संभाषणात्मक बोलण्यालाही र्ाण्यािा, रु्णरु्णण्यािा रंु्जारवािा अथवा र्जगनेिा 

धमग प्राप्ि झाला आहे. अखंड रेषेिी रिना करिाना, िसेि स्वर अथवा आंदोहलि आहण ्ष्ट्म व्यंजने याचं्या 
स्वभावधमानुसार आपलया आवाजािा रंर् आहण पोि याि बदल घडवनू आणीि असिाना, या र्ोट गीिा 
प्रत्यय मला हमळिो.” 

 
“आिापयंि मी िुम्हाला हवस्िाराने वणगन कन न साहंर्िलेलया या कालखंडाच्या अखेरीलाही मला 

अजून शब्दािी अथवा शब्दसंहिीिी संवदेना प्राप्ि झाली नव्हिी. पण अवयवािील हभन्न–हभन्न ध्वनी मला 
्मर् ूलार्ले होिे याहवषयी काहीि शकंा ्रली नव्हिी.” 

 
“माझ्या या संशोधनाि मी जो मार्ग पत्करला आहण त्यािून मी जे साध्य केले, त्यावर कडक आहण 

हवस्िृि टीका करण्याला ज्यानंा मुळीि शकंा वाटि नाही, असे या के्षत्रािील काही िज्ज्ञ आहेि. त्यानंा जी 
टीका करावयािी असेल िी खुशाल कन  द्या. माझी ही पध्दिी मी प्रत्यक्ष आिरणािून, खऱ्याखुऱ्या 
अनुभवािून हनमाण केलेली आहे आहण माझे िे अनुभव कोणालाही िपासून पाहाण्याकरिा ्पलब्ध 
आहेि.” 

 
“या प्रकारच्या टीकामंधून रंर्भमूीकरिा आवाज कसा प्रके्षहपि करावा, िे हशकहवण्याच्या पध्दिी 

कोणत्या, त्याप्रमाणे हनदोष शब्दोच्चारण म्हणजे काय? ध्वनी, अवयव आहण शब्द यािंी हनमितमिी कशी होिे? 
यासारखे प्रश्न हनमाण होिाि.” 
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“आपलया मार्च्या पाठाि मी जे िुम्हाला साहंर्िले त्यानंिर िुमिी आिा आवाजािे प्रके्षपण, 
रंर्पीठावरील र्ाणे आहण भाषण यािंील शब्दािे ्च्चारण याचं्या संदभाि जबाबदारीने काम सुन  
करावयाला आवश्यक असलेली पूवगियारी पुरेशी झाली आहे असा मला हववकोास वाटिो.” 

 
“आिा, िुम्ही हशक्षण घेि आहाि िोपयगन्िि िुम्ही या कामािा आरंभ करणे अर्त्यािे आहे. नट 

जेव्हा रंर्भमूीवर येिो िेव्हा िो सुसज्ज असला पाहहजे आहण आवाज हा त्याच्या सजगक कायगवाहीिील एक 
महत्वािा घटक आहे. िुम्ही व्यावसाहयक नट झालाि म्हणजे िुम्हाला स्विःहवषयीच्या आत्मर्ौरवाच्या 
खोट्या कलपनेमुळे, ही मुळाक्षरे हवद्यार्थयांप्रमाणे पहरश्रमपूवगक हशकण्यािी इच्छा ्रणार नाही. म्हणून िुम्ही 
आिा िरुण आहाि िो पयगन्िि आपलया या िारुण्यािा आहण हवद्याथींदशिेा िायदा घ्या. हे हशक्षण िुम्ही 
आिा घेिले नाही, िर पुढे भहवष्ट्यकाळािही कधी घेणार नाही आहण िुमच्या सजगनशील व्यवहारािील सवग 
प्रसंर्ी रंर्भमूीवर असिाना त्यािी, ्णीव िुम्हाला कामाि अटक घालणारी वाटेल. िुमच्या आवाजािी 
िुम्हाला मदि होण्याएवजी त्यािा िुम्हाला जबरदस्ि अडथळा मात्र होईल.‘माझा आवाज हेि माझे भाग्य’ 
असे एक सुप्रहसध्द नट त्याच्या सत्काराथग हदलेलया एका मेजवानीच्या प्रसंर्ी बोलला आहण आपलया 
हखशािून छोटेसे िपमानयतं्र काढून िे त्याने आपलया मद्य, सूप आहण इिर पेयाि बुडहवले आपलया 
आवाजािी काळजी घेण्याच्या त्याच्या ्त्साहामुळे िोंडाि घालावयाच्या प्रत्येक पदाथािे िपमान 
पाहण्यािी त्याला जबरदस्ि सवय जडली होिी. आपलया सजगनकायािील अत्यंि महत्वाच्या देणर्ीबद्दल 
त्याला हकिी आस्था वाटि होिी हे यावन न ्घड हदसिे. सुन्दर, आंदोहलि प्रकटनक्षम आहण कसदार 
आवाज ही खरोखरि नटाला हमळालेली िार मोठी देणर्ी आहे.” 

 
यावळेी रॅखमनॅाव यानंी आमच्या नव्या ्च्चारहशक्षकािी आम्हाला ओळख कन न हदली. लहानशा 

मध्यन्िरानंिर िे आहण मादाम झारेंबो यानंी आम्हाला आपला पहहला पाठ देण्यास सुरवाि केली. 
 
या वर्ािील पाठािंी हटपणे ठेवावीि की काय याहवषयी मी बराि हविार केला आहण अखेरीस ठेव ू

नयेि असे ठरहवले. इिर अनेक शाळािून आहण वर्ािून िालिाि त्याि प्रकारिे हे वर्ग होिे आहण त्याि 
आम्हाला जे ऐकावयाला हमळाले आहण कराव ेलार्ले िे दुसऱ्याही वर्ाि ऐकावयाला हमळिे आहण कन न 
घेिले जािे. मात्र त्याि िरक येवढाि आहे की, आमच्या ्च्चाराि जार्च्या जार्ीि दुरुस्त्या केलया 
जािाि आहण या कामावर दोन्ही हशक्षकािंी देखरेख असिे. या दुरुस्त्या िात्काल आमच्या र्ाण्याच्या 
पाठाि समाहवट ग केलया जािाि आहण त्यावळेी आमिे र्ायन हशक्षक त्यावर लक्ष ठेवीि असिाि. 
त्यािप्रमाणे र्ायनहशक्षक जे काही सारं्िाि िे िाबडिोब आमच्या संभाषणात्मक भाषणाि अंिभूगि 
करण्याि येिे, असा हा दुहेरी कायगक्रम िालू असिो. 
 

❋ ❋ 
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शाळेच्या नाटकर्ृहािील पे्रक्षार्ृहाि आम्ही येिाि आम्हाला एक मोठी पाटी लावलेली हदसली. 
हिच्यावर हलहहले होिे, “रंर्भमूीवरील भाषण.” आमच्या कामाच्या पुढील पायरीशी आम्ही येऊन थडकलो 
की आमिे अहभनंदन करण्यािा आमच्या हदग्दशगकािंा हशरस्िा आहे. त्याप्रमाणे आजही त्यानंी िे केले. 

 
“आपलया मार्ील पाठाि मी िुम्हाला, नटानंी स्वर, व्यंजने, अवयव याचं्या अंिरंर्ाि हशन न त्यािंी 

जाण घेिली पाहहजे याबद्दल खुलासेवार साहंर्िले.” 
 
“आज आपण त्याि पध्द्िीने समरंथ शब्द आहण शब्दसंघ यािंा हविार कन . मी िुम्हाला या 

हवषयावर एखादे व्याख्यान देईन अशी अपेक्षा कन  नका. िे िज्ज्ञािें काम आहे. मी िक्ि आपलया स्विःच्या 
प्रत्यक्ष अनुभवािूंन जे हशकलो आहे िे रंर्भमूीवरील भाषणाच्या कलेच्या वरे्वरे्ळ्या अंर्ाच्या संदभाि 
िुम्हाला सारं्णार आहे. “भाषणाच्या हनयमा”ंच्या िुमच्या नव्या अभ्यासक्रमाच्या कामी त्यािी िुम्हाला मदि 
होईल.” 

 
शब्द आहण हे हनयम याहवषयी अनेक ्द बोधक रंंथथ हलहहले रे्ले आहेि. रहशयन हवद्यार्थयांच्या 

र्रजानंा पूणगपणे ्पयोर्ी पडणारे अत्यिं पध्दिशीर रीिीने हलहहलेले पुस्िक ए्. एम्. व्हालकोनस्की 
यािें “हद एक्सपे्रहसव्ह वडग” हे आहे. मी त्यािा वारंवार ्पयोर् करीन. त्यािील अविरणे सारें्न आहण 
माझ्या या रंर्भमूीवरील भाषणाहवषयीच्या प्रारंहभक पाठाि त्यािंील अनेक ्दाहरणे वापरीन. नटाला 
आपलया मािृभाषेिे सवांर्ीण पहरपूणग ज्ञान असले पाहहजे. भावना हकिीही सूक्ष्म असलया िरी त्यािे प्रकटन 
दहरद्री भाषेि होणार असेल िर त्यािा ्पयोर् काय? अव्वल दजाच्या वादकाने कधीही बेसूर वाद्यावर 
आपले संर्ीि वाजहविा कामा नये. भाषणाच्या या के्षत्राि आपलयाला शास्त्रािी आवश्यकिा आहे. पण िे 
हस्िर्ि करण्याकरिा आपण बुध्दी आहण िािुयग यािंा ्पयोर् केला पाहहजे. अनेक वरे्वरे्ळ्या 
नावीन्याच्या कलपना डोक्याि कोंबून घेऊन त्या हसध्द करण्याकहरिा रंर्भमूीवर घुसण्याि काहीही 
स्वारस्य नाही. त्यापूवीं प्राथहमक हनयमािंा अभ्यास केलेला असणे अर्त्यािे आहे. िशा प्रकारच्या 
हवद्यार्थयांिे ङोके हिन न जाईल आहण एक िर त्याला आपलया शास्त्रािा हवसर पडेल. नाही िर इिर सर व 
र्ोट गींिा हवसर पडून िो त्यािाि बडेजाव माजवीि राहील शास्त्रािी कलेला मदि व्हावयािी असेल िर िी 
दोन्ही परस्परानंा पोषक आहण पूरक असली पाहहजेि.” 

 
िात्सावनी हकहििकाळ हविार केला, आहण मर् िे पुढे बोलू लार्ले “आिापयगन्ि मला िुम्ही 

पुष्ट्कळदा म्हणिाना ऐकले आहे की रंर्भमूीवर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्िीने आरंभापासून पुनः स्विःिे हशक्षण 
सुन  केले पाहहजे. या हशक्षणाि, पाहाणे, िालणे, हालिाली करणे, सहकाऱ्याशंी संपकग  साधणे आहण 
शवेटी बोलणे, या र्ोट गींिा अंिभाव होिो. बहुसंख्य लोक नेहमीच्या जीवनाि र्ावढळपणे कसे िरी बोलि 
असिाि. परंिु त्याचं्या िे ध्यानाि येि नाही. यािे कारण आपलया स्विःच्या संबंधाि, त्यािप्रमाणे 
इिराचं्याही बाबिीि, असे दोष िालवनू घेण्यािी सवय त्यानंा जडलेली असिे. या हनयमाला िुम्हीही 
अपवाद आहाि असे मी म्हणणार नाही. याकरिा िुम्ही आपलया भाषणहवषयक कामाला सुरुवाि 
करण्याच्या आधी िुम्हाला आपलया स्विःच्या भाषणािील दोष आहण ्णीवा यािंी जाणीव कन न घेणे 
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अटळ आहण आवश्यक आहे. िसे झाले िरि नटामंध्ये िार व्यापक प्रमाणाि प्रिहलि असलेली आपलया 
नेहमीच्या िुकीच्या बोलण्यािील अजार्ळ पद्धिी रंर्भमूीवरील सदोष भाषणािी सबब म्हणून सारं्ण्यािी 
सवय िुम्हाला मोडिा येईल.” 
 

“शब्द आहण िे ्च्चारण्यािी पद्धिी याकंडे सवगसाधारण जीवनक्रमािंील घटनापेंक्षा रंर्पीठावर 
अहधक लक्ष वधेले जािे.बहुिेक नाटकर्ृहािूंन नटानंा आपले हनम्मे भाषण सरासरी योग्य रीिीने 
बोलावयाला लावले जािे आहण िे सुद्धा कसे िरी आहण ठराहवक पद्धिीने करण्यािी प्रथा िालू असलयािे 
हदसिे.” 

 
“असे असण्यािी अनेक कारणे आहेि. त्यािील पहहले हे की, नेहमीच्या व्यवहाराि माणूस जे 

बोलि असिो िे त्याला बोलणे भार् असिे. त्याला िे बोलावसेे वाटिे, अथवा काही हववहक्षि कारणाकरिा, 
हववहक्षि पहरणाम साध्य करण्याकहरिा आवश्यकिा हनमाण झालेली असिे म्हणून असिे. अथवा काही 
हेिुपूणग मुद्यािंी ्पयुक्ि भाहषक हक्रया त्याच्या द्वारे त्याला साध्य करावयािी असिे. आपण ्च्चारीि 
असलेलया शब्दाकडे लक्ष न देिाही माणसू ज्या वळेेला केवळ बडबड करीि असिो िेव्हाही िो त्या 
शबदािंा बहुशः काही कारणाकरिा ्पयोर् करीि असिो. ही कारणे कसा िरी लवकर वळे घालहवणे 
एखाद्या र्ोट गीवरील अवधान हविहलि करणे अशासारखी वरे्वरे्ळी असिील.” 

 
“रंर्भमूीवरील भाषणािी स्स्थिी याहून अर्दी वरे्ळी आहे. हिथे नाटककाराने हनमाण केलेलया 

व्यक्िीिे भाषण नट बोलि असिो आहण अनेक वळेा त्याच्या स्विःच्या र्रजा आहण आवश्यकिा याचं्याशी 
िे सुसंर्ि नसिे” 

 
“हशवाय हनत्याच्या व्यवहाराि आपण आपलया मनािील अथवा आपलया दृट गीपुढील प्रत्यक्षाि 

अस्स्ित्वाि असलेलया वस्िूसंबंधी बोलि असिो. िर रंर्भमूीवर असिाना आपण आपलयाला स्यिःला 
हदसि नसलेलया, भावि नसलेलया, स्विःच्या हविाराशी संबंद्ध नसलेलया अशा र्ोट गींहवषयी ज्यािंी भहूमका 
आपण करीि असिो त्या कस्लपि व्यक्िीच्या विीने बोलि असिो. 

 
नेहमीच्या व्यावहाहरक जीवनाि दुसऱ्यािे बोलणे कसे ऐकावयािे हे आपलयाला आपोआपि कळिे 

कारण एक िर िे ऐकण्यािी आपलयाला ्त्सुकिा असिे अथवा िे ऐकणे आवश्यक असिे. रंर्पीठावर 
बहुिेक वळेा आपण सावधानपणे ऐकण्यािे केवळ सोंर् करीि असिो. आपलया रंर्पीठावरील सोबत्यािे 
हविार आहण त्यािील शब्द याचं्याशी त्याच्या अंिरंर्ाि घुसून िे समजावनू घेण्यािी काही िादृश र्रज 
आपलयाला जाणवि नाही. िसे करण्याकहरिा आपणाला आपलया स्विःला भार् पाडाव ेलार्िे आहण अशा 
या भार् पाडण्यािा पहरणाम अत्यहभनय ठराहवकपणा आहण क्लुप्त्या यािं होिो.” 

 
“या व्यहिहरक्ि िैिन्ययुक्ि मानवी प्रहक्रयािंा संहार करायला कारणीभिू होणाऱ्या दुसऱ्याही 

अनेक िापदायक र्ोट गी असिाि. पात्रािंी भाषणे असंख्य िालमीिून आहण प्रयोर्ािूंन पुनः पुनः ्च्चारली 
रे्लयामुळे त्यानंा शुकपाठािें स्वन प येिे. त्यािंा आंिहरक आशय ्डून जािो आहण बाकी हशल्लक ्रिाि 
िे म्हणजे नुसिे याहंत्रक ध्वनी. रंर्भमूीवर “राहण्या”िा हक्क संपादन करण्याकरिा नटाला सिि 
हक्रयाशील राहाव ेलार्िे. आपली भाषणे कंठाळी पध्दिीने पुनःपुनः बोलि राहणे हा आपलया भहूमकािंील 
पोकळ जार्ा भन न काढण्यािा त्याचं्या िशा प्रकारच्या ्द्योर्ािला एक भार् आहे.” 
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“यािा पहरणाम असा होिो की, नटानंा याहंत्रक पध्दिीने बोलण्यािी सवय जडिे. अथाकडे 
अवधान न देिा पाठ केलेली भाषणे पोपटाप्रमाणे िे पहढकपणे बोलि राहिाि. या सवयीला िे हजिका 
अहधक अवसर देिील हििकी त्यािंी याहंत्रक स्मृिी अहधकाहधक धारदार बनि जािे आहण अशा िऱ्हेने 
आपली भाषणे बडबडण्यािी त्यािंी सवय पक्की होिे आहण हळू हळू, रंर्भमूीवरील भाषण पध्दिीिा 
हववहक्षि भरीव ठसा वाढीला लार्लेला हदसू लार्िो.” 

 
“सामान्य व्यवहाराि सुध्दा आपणाला याहंत्रक पध्दिीिे ्द्र्ार ऐकावयाला हमळिाि. जसे, 

“कसे काय बरे आहे ना?” “वा! िार छान! अथवा रु्ड् बाय्! बेस् द ऑफ् लक! इ.इ.” 
 
“अशा रीिीने आपोआप ्च्चारले जाणारे हे शब्द बोलि असिाना बोलणाऱ्या माणसाच्या मनाि 

कोणिे हविार असिाि? अशा वाक्याि अंिभूगि असलेलया भावना अथवा त्यािील हविार त्याचं्याशी त्याच्या 
मनािा काही संबंध असिो का? एका बाजूला आपण हे असले शब्द ्च्चारीि असिो आहण त्याि वळेी 
दुसऱ्या बाजूला आपलया मनाि वरे्ळेि हविार िालू असिाि. हीि र्ोट ग आपलयाला शाळेिही हदसून येिे. 
हवद्याथीं िोंडाने काही िरी पाठ केलेले म्हणि असिो आहण त्याि वळेी त्याच्या मनाि हशक्षक आपलयाला 
हकिी रु्ण देणार आहे याबद्दलिे हकवा आपलया स्विःसबंंधीिे वरे्ळेि काही हविार िालू असिाि. 
नटानंाही अशा सवयी जडणे वाभाहवक असिे” 

 
“अशा नटानंा आपलया भहूमकेच्या कलपना आहण भावना सावत्र मुलासारख्या असिाि. सुरवािीला 

प्रथम िे नाटक वाििाना आपली त्यािप्रमाणे आपलयाबरोबर काम करणाऱ्या बाजूच्या नटािंी भाषणे आहण 
त्यािंील शब्द त्यानंा आकषगक आहण नव ेवाटिाि. त्याि त्यानंा काही स्वारस्य हदसिे. पण िालमीि त्यािंी 
अनेक वळेा कुिरओढ झालेली पाहहलयानंिर त्यािील शब्दािंा सवग आशयात्मक अथग नट ग होिो. िे नटाचं्या 
अंिःकरणाि हकबहुना जाहणविेही राहाि नाहीि. िर केवळ त्याचं्या हजभेच्या स्नायूशंी त्यािंा संयोर् 
जडलेला असिो. ही वळे येईपाविेो आपली भाषणे कोणिी आहण दुसऱ्यािी कोणिी यािंीही त्यानंा िारशी 
हक्षिी राहाि नाही आहण िाकोरीिून जाि असिाना सारखे िालि राहावयािे, मध्येि अडखळावयािे नाही 
येवढीि र्ोट ग त्याच्यापुरिी महत्वािी ठरिे” 

 
“रंर्भमूीवर एखादा नट आपल याला काय साहंर्िले जाि आहे अथवा हविारले जाि आहे हे न 

ऐकिाि एखादा हविार अत्यंि महत्वािा असिानाही िो पुरिा प्रकट होण्यािी सवड न देिाि आपलया 
सोबत्याच्या भाषणाला प्रहिसाद देव ू लार्िो िेव्हा िे हकिी असंमजसपणािे हदसिे. हकत्येक वळेा 
भाषणािील ज्यावर ्त्तरािंा मुद्दा आधारलेला असिो िो शब्दि खाल्ला जािो आहण िो पे्रक्षकापयगन्ि न 
पोिलयामुळे त्या ्त्तरािे स्वारस्य अहजबाि नाहीसे होिे आहण त्या ्त्तर देण्याला त्याकहरिा काही 
आधारि ्रि नाही. िो प्रश्न पुन्हा हविारावयाला सारं्ण्यािाही काही ऊपयोर् नसिो कारण आपण काय 
प्रश्न हविारला होिा यािी त्या पहहलया नटाला खरीखुरी जाणीव बहुशः नसिेि. साकेंहिक क्लस्प्िहनष्ठ 
अहभनयाच्या भरीला या प्रकारच्या खोटेपणािी जोड हमळाली की, बोललेली भाषणे आहण त्यािील हजविं 
आशय यावंरील हववकोास सपशले ठार होिो.” 

 
नट जेव्हा आपलया भाषणाि जाणूनबजूुन िुकीिे बदल करिाि िेव्हा िर पहरस्स्थिी अथािि 

आणखीि अहधक हबघडून जािे. आपलया आवाजािील हवशषे रु्णािे, आपलया ्च्चारपद्धिीिे आवाज 
काढण्याच्या आहण लावण्याच्या आपलया िाहंत्रक कौशलयािे, वाक्य टाकण्याच्या आपलया आर्ळ्या 



 अनुक्रमणिका 

पध्दिीिे प्रदशगन करण्यािे एक साधन म्हणून त्यािील बहुिेक नट हे असे बदल करीि असिाि हे आपण 
सवग जाणिोि. अशा नटािंा कलेशी संर्ीिािी वादे्य हवकणाऱ्या हवके्रत्याहून अहधक संबंध नसिो. हे वाद्य 
हवके्रिे आपलया हवकाव ू मालािे मोठ्या आत्महववकोासाने त्यावर आपलया कौशलयािी आिषबाजी करीि 
रु्णवणगन करीि असिाि. िे करिाना रार्रिनेिा र्मितभि आशय हवशद करणे हा त्यािंा हेिू नसिो िर 
केवळ िे वाद्य हवकणे एवढेि त्यानंा साधावयािे असिे.” 

 
“आवाजािा ्र्ािि िढ्िार कन न अथवा हववहक्षि अक्षरे हकवा अवयव यावर स्विंत्रपणे 

आघाि देऊन अथवा िी ्र्ािि रु्णरु्णून अथवा िार मोठ्याने ्च्चान न केवळ आपलया आवाजािे 
प्रदशगन करण्याकरिा आहण श्रोत्याच्या कणगपुटानंा त्याच्याकडून वाहवा हमळहवण्याकरिा सुखावह र्ोड 
रु्दरु्लया करण्याकरिा हे नट जे प्रयत्न करिाि, िे त्या वाद्यहवके्रत्यािेंि अनुकरण होय.” 

 
२ 

 
आज िात्सावनी पाठािी सुरवाि एका प्रश्नाने केली. भहूमकेच्या प्रत्यक्ष शब्दाचं्या मारे् आहण खाली 

काय सूहिि असिे? आपण ‘अंिःसंहहिा’ असा शब्द वापरिो त्या वळेी आपला अथग काय असिो? 
 
स्विः त्यानंीि ्त्तर असे हदले : 
 
“भहूमकािंर्गि व्यक्िीच्या अहभव्यस्क्ििा, नाट्यसंहहिेच्या शब्दािूंन अप्रहिहिपणे प्रवाहहि होणारा, 

त्या शब्दानंा िैिन्य आहण हिच्या अस्स्ित्वाला अहभप्राय परुहवणारा, आहण आंिहरकरीत्या प्रिीि होणारा, िो 
आहवष्ट्कार असिो. अंिःसहंहिा ही नाटक अथवा भहूमका याचं्या अन्िरंर्ािील हवहवध आकृिीबधंािें एक 
जाळे असिे; आहण “जादूिे जर”, “र्ृहहि पहरस्स्थिी” सवग प्रकारिे कलपनाहवलास, आंिहरक र्िी, 
अवधानािे हवषय, लहानमोठी सत्ये आहण त्यावरील हववकोास, अनुसयंोजन, िडजोडी आहण अशाि 
प्रकारिी इिर द्रव्ये, या सामरंथीच्या द्वारा िे हवणले जाि असिे. ही अिंःसंहहिाि नाटकािील शबं्दं आपण 
जसे बोलिो िसे िे बोलण्यास आपलयाला ्दु्यक्ि करीि असिे.” 
 

“हेिुपुरस्सर एकमेकाि रंु्िहवलेली ही सवग द्रव्ये एखाद्या दोरखंडािील अनेक िंिूप्रमाणे आहेि 
आहण िी नाटकाच्या अंिरंर्ाि सवगत्र हवखुरलेली असिाि आहण त्याचं्यामधूनि अंिीम परप्रयोजन हसध्द 
व्हावयािे असिे.” 
 

“आपले भाव या अंिःसहंहिेच्या प्रवाहाशी संलग्न होिाि िेव्हाि नाटकािी हकवा भहूमकेिी 
“कृिीिी अखंड रेषा” अस्स्ित्वाि येिे. िी आहंर्क हालिालीिूनि नव्हे िर भाषणाच्याही द्वारा प्रकट होिे. 
केवळ शरीरानेि नव्हे िर ध्वनी, शब्द, याचं्याही द्वारा आपलयाला अहभनय करिा येणे शक्य असिे.” 

 
“्दाहरणाथग ‘पे्रम’ हा शब्द घ्या. एखाद्या, आपली भाषा न समजणाऱ्या, परदेशी माणसाला िो 

केवळ काही अक्षरािंा र्ट वाटेल. ज्याच्या योर्ाने त्यािे अंिःकरणािी िलहबिल होईल असा कोणिाही 
अथग त्याच्याशी सलंग्न झालेला नसलयामुळे त्याच्या ्च्चारािा ध्वनी त्याच्या दृट गीने केवळ एक पोकळ 
बुडबुडा असेल. पण त्या पोकळ ध्वनीला भाव, हविार, कलपना यािें साहियग लाभ ूद्या की, िात्काळ त्याला 
हजविंपणा येऊन त्या माणसाच्या मनाि वरे्ळ्याि वृत्ती ्द भविील आहण िो शब्द साहभप्राय बनेल, आहण 
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मर्, “मी पे्रम करिो” या शब्दध्वनीला त्याच्या भावना िेिवनू त्याच्या समरंथ जीवनाच्या प्रवाहाला वरे्ळी 
हदशा लावण्यािे सामर्थयग येईल. 
 

“पुढे” या शब्दाला देशभक्िीच्या भावनेिा रंर् िढला की, सैन्येच्या सैन्ये मरण पत्करण्याकरिा 
“पुढे” नेण्यािे सामर्थयग त्यािं अविरिे. रंु्िारंु्िीिे हविार व्यक्ि करणारे साधेसोपे शब्द जर्ाबद्दलच्या 
आपलया दृहट गकोणावर पहरणाम करीि असिाि. शब्द हे माणसाच्या हविारािें अत्यिं मूिग स्वन पािे प्रकटन 
साधन झाले आहे िे ्र्ाि नव्हे.” 
 

“शब्द त्याच्या सवग पंिेंहद्रयात्मक संवदेना जार्िृ कन  शकिो. एखाद्या र्ाण्यािे नुसिे शीषगक, 
हित्रकारािे, पक्वान्नािे अथवा आवडत्या अत्तरािे नुसिे नाव आठवले की, िात्काळ आपलया कानाचं्या, 
दृट गीच्या, हजभेच्या वासाच्या अथवा स्पशाच्या इंहद्रय संवदेना केवळ त्या शब्दाच्या सूिनेने जार्ृि करण्यास 
आपण समथग होिो.” 
 

“त्याच्यायोर्ाने दुःखद संवदेनािी स्मिृी पुनःपनुः जार्िृ होिे. ‘माय लाईफ इनआटण’ मधील 
दाढदुखीिी र्ोट ग ऐकून एका माणसािी खरोखरि दाढ दुखू लार्ली होिी.” 
 

“रंर्भमूीवर हनजीव अथवा भावशून्य शब्दािंा वापर कधीही होिा कामा नये. शब्दािंी त्यािील 
कृिीप्रमाणेि कामनापंासून कधीि िारकि होिा कामा नये. रंर्भमूीवर काम करणाऱ्या नटाच्या अथवा 
त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्या त्याच्या सहकाऱ्याच्या आहण त्या दोघाचं्याही सहकायाच्या द्वारा पे्रक्षकाचं्या 
अंिःकरणाि नानाहवध भाव, कामना, हविार, आंिहरक प्रहिमा, दृट गीच्या आहण श्रवणाच्या िशाि इिरही 
प्रकारच्या इंहद्रय वदेना जार्िृ करणे हे शब्दािे कायग आहे.” 
 

“यावन न ध्यानाि येईल की, ऊच्चारलेला शब्द, नाटकािी शब्दसहंहिा, स्वयहंसध्दपणे महत्वािा 
नसिो, िर अंिःसहंहिेिा अिंर्गि अहभप्राय आहण आशय यामुळे हिला महत्व येि असिे. रंर्भमूीवर पावलू 
टाकिाना यािा आपलयाला वारंवार हवसर पडण्यािा प्रसरं् येि असलेला हदसिो.” 
 

“छापील नाटक नटाकडून त्यािा प्रयोर् होऊन िे खऱ्याखुऱ्या मानवी भावनाच्या द्वारा हजविं 
झालयावािून पहरपूणग हनमितमिीच्या स्वन पाला पोहोिि नाही ही र्ोट ग आपण अनेक वळेा हवसरि असिो. 
र्ीिाच्या रिनालेखािी स्स्थिीही अशीि आहे. जलशाि नायकाने वृन्दवादकाच्या द्वारा िो वाजवनू 
दाखहवलयाहशवाय त्याला हसिनीिे न प येि नाही. नट अथवा वादक पे्रक्षकापंुढे प्रकट कन न 
दाखवावयाच्या नाट्यकृिींच्या अिंःसंहहिेि िेव्हा स्विःच्या भावना ओिून हिला ििैन्य आणिाि, िेव्हाि 
त्यािंील अिंर्गि आशय, त्यािें आस्त्मक आशयािे झरे मुक्ि होि असिाि. एकादे काव्य, नाटक अथवा 
संर्ीिािा आलेख अशाि रीिीने, याि प्रकारच्या ्र्मािून, पे्ररीि झालेला असिो. या प्रकारच्या 
कोणत्याही हनमितमिीिा समरंथ भावाथग हिच्या र्हभंि अिंःसहंहिेि सामावलेला असिो. त्याचं्या अभावी, 
रंर्भमूीवर शब्द ्च्चान न दाखवण्याला काहीही सबब राहू शकि नाही. जेव्हा िे ्च्चारले जािाि िेव्हा 
शब्द लेखकाकडून हमळालेले असिाि; पण अंिःसंहहिा नटािी स्विःिी असिे. हे असे नसिे िर पे्रक्षकानी 
नाटकर्ृहाि येण्यािे पहरश्रम घेिले नसिे. घरी बसून त्यानी छापील नाटके वािून समाधान मानले 
असिे.” 
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“िक्ि रंर्भमूीवरि नाटकािा समरंथ आशय आहण त्यािे संपूणग स्वन प प्रकट होऊ शकिे. केवळ 
प्रयोर्ामधूनि, नाटकाच्या संहहिेला आहण त्याच्या अंिःसहंहिेला हजविंपणा आणणारे त्यािंील ििैन्य 
जाणव ूलार्िे–प्रत्येक नव्या प्रयोर्ाच्या वळेी, नटाकंडून िे पुनहनमितमि होऊन त्यािा प्रत्यय हमळि असिो.” 
 

“आपलया भहूमकेच्या सहंहिेला अनुन प असा आपलया भावनािंा संर्ीिालेख कसा रिावयािा 
आहण शब्दाचं्या द्वारा िो र्ावयाला कसे हशकावयािे हे सवगस्वी नटावंर अवलंबनू आहे. या प्रकारिे 
आत्म्यािे ििैन्ययुक्ि र्ीि आपलयाला ऐकावयाला हमळिे िेव्हाि भाषणािंील वाक्ये आहण त्याि लपलेला 
भावाथग यािें सौंदयग आहण मोल यािंा आपण आस्वाद घेऊ शकिो.” 
 

“आपलया या वर्ािील िुमच्या पूवींच्या कामामधून भहूमकेिील भहूमकेिी आंिहरक रेषा आहण 
परप्रयोजनाकडे नेणाऱ्या हिच्यामधील कृिी याहवषयीिा पहरिय िुम्हाला झालाि आहे. त्याप्रमाणे या 
रेषाचं्या द्वारा हनमाण होणाऱ्या आिंहरक मनःस्स्थिीि िुम्ही आपली भहूमका कशी जर्ावयािी असिे आहण 
जेव्हा िशी मनःस्स्थिी सहजपणे आपोआप हनमाण होि नाही िेव्हा मानसिंत्रािे साहाय्य कसे घ्यावयािे 
असिे हेही िुम्हाला समजले आहे.” 
 

“ही सवग प्रहक्रया, ्च्चाहरि शब्दाच्या संदभािही, आवश्यक आहण साथग आहे.” 
 

३ 
 

“ढर् .... युध्द .... हर्धाड .... कमळे ....” प्रत्येक दोन शब्दाच्या मध्ये खूपि अन्िर टाकून 
िात्सावच्या िोंडून हे शब्द अर्दी हनमितवकार स्वराि बाहेर पडले. 
 

आजच्या आमच्या पाठािी त्यानंी अशा खास रीिीने सुन वाि केली 
 

“हे शब्द िुम्ही आत्मसाि कन न घेिा िेव्हा िुमच्या अंिरंर्ाि काय प्रहक्रया घडिाि? ढर् हा शब्द 
घ्या. िो ऐकून िुम्हाला कशािी आठवण येिे? कोणिे भाव िुमच्या अंिःकरणाि ्द् भविाि? मी िो 
्च्चारिो िेव्हा कोणिी दृश्ये िुमच्या अिंःिक्षूंसमोर ्भी राहिाि?” 
 

माझ्या अंिदृग ट गीला एक मोठा धुरकट डार् ्न्हाळ्यािील स्वच्छ आकाशाि िरंर्ि असलेला 
हदसला. 
 

“आिा, हा प्रयोर् कन न पाहा. ‘िला, स्टेशनवर जाऊ या’ हे शब्द ऐकून िुमच्याकडून काय 
प्रहिसाद हमळिो िे पाहा.” 

 
आपण घन न हनघालो आहोि; र्ाडी ठरहवली आहे: एका हववहक्षि रस्िावन न िीमधून जाि 

आहोि; वरे्वरे्ळे रस्िे ओलाडंि आहोि; आहण स्टेशनवर पोिलो आहोि; अशी मला कलपना आली. 
हलओला आपण स्टेशनाच्या िलाटावर येरझारा घालीि आहोि असे वाटू लार्ले. िर, सोन्यािे हविारानी 
भरारी मान न हिला दहक्षणेकडील वरे्वरे्ळ्या हवचे्या हठकाणी पोहोिवनू िेथे राहावयालाही लावले. 
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आम्ही सवानी आपाआपली मानहसक हिते्र वणगन कन न साहंर्िली िेव्हा िात्साव म्हणाले : 
 

“माझ्या िोंडून हे िीनिार शब्द हनघिाि न हनघिाि िोि िुम्ही िी सूिना मानहसक पािळीवर 
अंमलाि आणून मोकळे झालाि. िुमच्या अंिःकरणाि ्द् भवलेलया साऱ्या र्ोट गी हकिी काळजी पूवगक 
आहण पहरश्रमाने िुम्ही मला साहंर्िलयाि. त्या सारं्िाना हकिी खबरदारीने आपले ध्वनी आहण 
आरोहावरोह यािंी िुम्ही योजना केलीि आहण िुमच्या दृट गीने आम्ही त्या र्ोट गी पाहाव्याि म्हणनू 
आमच्यासाठी दृक प्रत्यय हनमाण करण्याकरिा आपले रंर् हकिी काळजीपूवगक हनवडून त्यािंी िुम्ही संर्िी 
जुळहवलीि! आपली वाक्ये पहरपूणग आहण साथग व्हावीि यासाठी िी नीटपणे जुळहवण्यािा िुम्ही केवढा 
प्रयत्न िालहवला होिाि.” 
 

“त्यािप्रमाणे रेलव े स्टेशनवरील कालपहनक भेटीच्या हनहमत्ताने हनमाण झालेलया आपलया मूळ 
आंिहरक प्रहिमाशंी िुमच्या शब्दािूंन हनमाण झालेलया त्याचं्या प्रहिकृिी एकन प आहेि, त्या त्यािंी यथाथग 
दशगने आहेि अशी आमिी खात्री पटावी याकरिा िुमिी केवढी धडपड िालली होिी.” 
 

“हीि नैसमितर्क प्रहक्रया िुम्ही नेहमी रंर्भमूीवर अनुसराल आपले शब्द इिक्याि पे्रमाने हिथे 
्च्चाराल, त्याचं्यािील खऱ्या अथाहवषयी िुम्ही इिकेि जार्िृ राहाल िर िुम्ही लवकरि मोठे नट 
व्हाल.” 
 

थोडा वळे थाबंून िात्सावनी ढर् हाि शब्द पुनःपुनः वरे्वरे्ळ्या रीिीने ्च्चारला आहण प्रत्येक वळेी 
कोणत्या प्रकारिा ढर् आपलयाला अहभपे्रि असलयािे त्यािून ध्वहनि होि होिे िे सारं्ण्यास आम्हाला 
साहंर्िले. बहुिेक सवग वळेी कमीअहधक प्रमाणाि आमिा अजमास बरोबर ठरला. 
 

ढर्ािंी प्रहिमा त्यानंी आमच्यापयगन्ि कशी संक्रािं केली? िी त्यानंी आम्हाला साहंर्िली, का 
मुद्राहभनयाने दशगहवली, का सूहिि पदाथाहवषयीच्या त्याचं्या वृत्तीिून िी आमच्यापयगन्ि पोिली? त्यािें 
डोळे हे शब्द ्च्चाहरि असिाना छिावर अस्स्ित्वाि नसलेले आकार शोधण्याि रंु्िलेले हदसि होिे. 
त्यामुळे हे घडले असेल का? 
 

“या सवगही र्ोट गींिा वापर कन न मी िे केले. आपलयाला हदसणारी स्वप्ने िी दुसऱ्याला कशी 
कळविाि हे िुम्ही हनसर्ाला, सहजस्िूिीला अथवा िुम्हाला वाटेल त्या दुसऱ्या कशालाही हव े िर 
हविारा. मला त्यािी हक्षिी नाही. हकबहुना ज्या के्षत्राि मला काही अहधकार नाही त्यािील हवषयासबंंधीिी 
कोणिीही हनहिि हवधाने करण्याला मला हभिी वाटिे आहण म्हणूनि सुप्ि मनाच्या कायाि मी कोणत्याही 
प्रकारिी ढवळाढवळ कन  इस्च्छि नाही. आपले आस्त्मक सेंहद्रय स्वभावधमग आपलया सजगक कायाि कसे 
समाहवट ग करावयािे हे आपण हशकून घेव ूया. भहूमकेिील वाहिक घटक प्रहिहक्रयाक्षम आहण संवदेनाशील 
करण्यािा प्रयत्न कन न आपण आपले रू्ढिम भाव, हविार, आपलया अंिदृग ट गीला हदसणाऱ्या प्रहिमा 
इत्यादींच्या अहभव्यक्िीला िो साहाय्यक होईल असे कन  या.” 

 
“शब्दाचं्या साहाय्याने हर्धाड, कमल, ढर् यािंी कमीअहधक प्रमाणाि मूिग स्वन पािी हिते्र इिरानंा 

कळहवणे कहठण नाही. न्याय, अहधकार यासारखी अमूिग संकलपने शब्दाचं्या द्वारा दुसऱ्याला प्रिीि कन न 
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देणे अहधक कहठण आहे. हे शब्द ्च्चारले असिा कोणत्या प्रकारच्या आिंहरक प्रहिहक्रयानंा र्िी हमळिे, 
यािा शोध घेणे मनोरंजक होईल....” 
 

त्या दोन शब्दाहंवषयी मी हविार कन  लार्लो आहण माझ्या अंिःकरणाि त्यानंी जे भाव हनमाण 
केले त्याचं्या पोटािं हशरण्यािा मी प्रयत्न कन न पहहला. प्रथम मी अर्दी र्ोंधळून रे्लो. या शोधासाठी 
हजथून हनघावयािे िो हबदू कोठे स्स्थर करावयािा याबद्दलि मला माझ्या मनािा हनिय करिा येईना. 
 

या शब्दाने सूहिि झालेलया हवषयावर माझे मन िकग  िालव ूलार्ले. त्यावर अवधान कें हद्रि कन  
लार्ले आहण त्याच्या वास्िव अथािा खोल ठाव घेण्यासाठी त्याचं्या अंिरंर्ाि बुडी मान  लार्ले. काही 
िरी भव्य, हदव्य, ्दात्त, अशा र्ोट गीिा ठसा माझ्यावर ्मटला. पण त्या सवग हवशषेणानंाही हनहिि अशी 
व्याख्या नव्हिी. मर् न्याय, अहधकार या शब्दानंी हनदमितशि होणाऱ्या साहरणीच्या स्वन पािी वरे्वरे्ळी 
सुभाहषिे मी आठवनू पाहहली. 
 

पण त्या रुक्ष साहरण्यानंी माझे समाधान झाले नाही अथवा त्याचं्या योर्ाने मला काही िालनाही 
हमळाली नाही. काही अस्िुट भावना माझ्या मनाि ्मललया पण त्या िात्काळ हवन नही रे्लया. मी त्यानंा 
पकडण्यािा प्रयत्न केला. पण त्या माझ्या हािी राहहलया नाहीि. 
 

त्याहून अहधक इहंद्रयरंथाह्य असे काही िरी शोधून काढणे आवश्यक होिे. त्या अमूिग भावात्मिेला 
िौकट घालण्यासाठी कोणत्या िरी पामितथव आकारािी र्रज होिी. या आणीबाणीच्या क्षणी माझ्या 
कलपकिेने मला प्रथम साथ हदली आहण हिने माझ्याकरिा एक दृक प्रहिमा हिहत्रि करण्यास आरंभ केला. 

 
पण न्याय अथवा अहधकार यािें प्रहिदशगन घडहवणे कसे शक्य होिे. एखाद्या प्रहिकाच्या, 

न पकाच्या अथवा हिन्हाच्या द्वारा? 
 

अहधकार आहण न्याय यानंा मानवी स्वन प देणाऱ्या सवग वापन न वापन न हवटून रे्लेलया पध्दिींिा 
माझ्या स्मृिीने आढावा घेिला. 
 

माझ्या डोळ्यापढेु हािाि िाजवा धरलेली स्त्रीिी आकृिी हदसली. कायद्यािे एक ्घडे पुस्िक 
आहण त्यािील एका हववहक्षि पहरच्छेदापुढे रोखलेले हािािे बोट माझ्या नजरेपुढे आले. 
 

पण त्यानंी माझ्या मनािे वा भावनेिे समाधान झाले नाही. नंिर माझ्या कलपनेने घाई घाईने एक 
नव ेदृक प्रत्ययात्मक हवशदीकरण सुिहवले : न्याय आहण अहधकार या ित्वावंर अहधहष्ठि असलेले वैयस्क्िक 
जीवन, मूळ अमूिग भावापेक्षा हा हविार अहधक सुर्मपणे भौहिक पहरभाषेि करिा येण्यासारखा होिा. 
वास्िव जीवनाहवषयीिे हविार अहधक साक्षाि स्वन पािे, रंथहण करिा येणारे आहण स्पशगसुलभ असणारे 
असिाि. िुम्ही िे पाहू शकिा, आहण पाहहलयानंिर त्यानंा स्पशगही कन  शकिा. त्यािंा िुमच्यावर पहरणाम 
होऊन त्यानंी िुमच्या हित्तवृत्ती हालणे अहधक संभवनीय असिे. स्वाभाहवकि िे िुम्हाला आंिहरक 
अनुभिूीच्या संवदेनेकडे नेऊन पोहोिहवण्यास अहधक समथग असिाि. 
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मला स्विःच्या अनुभवािला एक प्रसंर् आठवला. िो बरािसा माझ्या कलपनेने माझ्या मनाि 
हनमाण केलेलया घहटिासारखा होिा आहण त्याच्या योर्ाने न्याय म्हणजे काय? याबद्दलिा माझा भाव 
काहीसा संिुट ग झाला. िात्सावना मी आपलया आत्महनरीक्षणािी प्रहक्रया वणगन कन न साहंर्िली, िेव्हा 
त्यानंी त्यामधून हनष्ट्कषग काढले िे असे; 
 

“हनसर्ाने एकंदर रिना अशी केली आहे की, जेव्हा आपण दुसऱ्याशंी शब्दाच्या द्वारा संपकग  साधीि 
असिो, िेव्हा आपलया अिंःिक्षूच्या पडद्यावर शब्द आपलयाला प्रथम हदसिो, आहण मर् आपण जे हे असे 
काही पाहहलेले असिे त्याहवषयी बोलू लार्िो. आपण दुसऱ्यािे बोलणे ऐकि असिो िेव्हा िो काय बोलि 
आहे िे आपण आपलया कानाच्या द्वारा रंथहण करिो आहण मर् जे ऐकलेले असेल त्यािे मानसहित्र 
रंर्हविो.” 
 

“ऐकणे म्हणजे जे बोलले रे्ले िे पहाणे आहण बोलणे म्हणजे दृक प्रहिमािे रेखाटन करणे.” 
 

“नटाच्या दृट गीने शब्द म्हणजे केवळ ध्वनी नसिो. िो प्रहिमाहनमितमिीिा आवाहक असिो. याकरिा 
िुम्ही रंर्भमूीवर वाहिक सपंकग  साहंधि असाल िेव्हा कानापेक्षा डोळ्यासाठीि बोलण्यािा अहधक प्रयत्न 
करा. 

 
४ 

 
“िात्सावनी पॉलला काही िरी म्हणून दाखहवण्याला साहंर्िले. पण पॉलला काहीि पाठ येि 

नव्हिे म्हणून हदग्दशगक म्हणाले; 
 
“िसे असेल िर रंर्पीठावर जा आहण एखादे वाक्य बोल. नाही िर एखादी लहानशी र्ोट ग सारं्. 

्दाहरणाथग, आिाि मी आव्हेनाहविच्याकडे रे्लो होिो. त्यािी िार िमत्काहरक स्स्थिी झाली आहे. 
त्यािी बायको त्याला सोडून रे्ली म्हणून मला पीटर पेरोस्व्हिकडे जाऊन त्याला ही हकीर्ि सारं्नू 
‘हबिाऱ्या ॲव्हनाहवििे सातं्वन करण्यािे कामी मला मदि कर’, अशी त्याला हवनंहि करावी लार्ली.” 
 

पॉलने ही वाक्ये ्च्चारली पण त्याचं्या काहीही समाधानकारक पहरणाम िो आमच्यावर कन  
शकला नाही, म्हणून िात्साव म्हणाले. 
 

“िू बोललास त्यािलया एका शब्दावरही माझा हववकोास बसला नाही. िुला जे सारं्ावयािे होिे 
त्यािील शब्द िुझे स्विःिे नव्हिे, त्यामुळे त्यािा माझ्यावर काहीि पहरणाम झाला नाही.” 
 

“पण िू िे त्यानंा कस्लपि पहरस्स्थिीिी पावकोगभमूी असलयाहशवाय मनापासून हजव्हाळ्याने कसे बोलू 
शकणार? िे कशाहवषयी आहेि हे जाणून िुला त्यािें प्रथम मानसहित्र हनमाण करणे आवश्यक होिे. पण 
आयव्हनाहवि आहण पीटर पेरोव्हीि याचं्यासंबंधी मी जे शब्द िुला साहंर्िले त्यािा अथग काय हे िुला 
अजूनही माहीि नाही. िू वापरलेलया शब्दािें समथगन होण्याकरिा िुला त्याचं्यासाठी काही िरी भहूमका 
कलपनेने हनमाण करणे अर्त्यािे आहे. िुला िुझ्या कलपनेने सुिहवलेलया हववहक्षि पहरस्स्थिीिे सुस्पट ग 
हित्र हनमाण करणे आवश्यक आहे.” 
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“हे सारे िू करशील िेव्हाि िे दुसऱ्यािे शब्द िुझे स्विःिे होिील; आहण बायको पळून रे्लेला हा 
आयव्हानाहवि कोण, आहण िो दुसरा पीटर पेरोस्व्हि कोण; िे कोठे, कसे राहिाि, त्यािें ऐकमेकाशंी 
संबंध काय, हे िुला नेमके समजून येईल. मर् िी िुला खरीखुरी माणसे वाटावयाला लार्िील. त्याच्या 
राहण्याच्या जारे्िे नीट हनरीक्षण करावयाला त्यािंील खोलयािंी रिना, त्यामधील सामानसुमान 
आसंमंिािील लहानमोठ्या वस्िु यािें िपशीलवार परीक्षण करण्यास हवसन  नकोस. प्रथम िू 
आयव्हनाहविच्या घरी आहण मर् हिथून पीटर पेरोस्व्हिच्या घरी जाशील, आहण मर् ज्या हठकाणी ही र्ोट ग 
सारं्ण्यािी िुला पाळी आलेली आहे हिथे परि येशील.” 
 

“हे सारे वास्िविा अथवा नैसमितर्किा याकरिा केवळ करावयािे नसिे िर आपला सजगनशील 
स्वभावधमग, आपले सुप्ि मन, याचं्याकरिा िसे करणे आवश्यक असिे. त्याचं्या ्पयोर्ाकरिा सत्यािी 
आवश्यकिा असिे. हे सत्य कस्लपि असले िरीही हरकि नसिे. पण त्यावर त्यािंा हववकोास असला 
पाहहजे. त्यानंा त्याि जर्िा आले पाहहजे...” 
 

त्यानी साहंर्िलेलया या आवश्यक र्ोट गी हनमाण केलयानंिर पॉलने त्याला सारं्ण्याि आलेले वाक्य 
पुन्हा म्हटले. या वळेी िे अहधक पहरणामकारक झाले, असे मला वाटले. 
 

पण िात्साविे अजून समाधान झाले नव्हिे. िे न होण्याच्या कारणािा त्यानंी असा खुलासा केला 
की, आपलया मनािील प्रहिमा िो ज्या व्यक्िीपाशी व्यक्ि करीि आहे हिच्याबद्दलिी नेमकी कलपना त्याच्या 
मनाि अजून स्स्थर झालेली नाही आहण जोपयगन्ि िसे झालेले नाही िोपयगन्ि ऐकणाऱ्या व्यक्िीला त्या 
घटनेच्या खरेपणाबद्दल आहण अपहरहायगिेबद्दल हववकोास वाटावा अशा रीिीने िी त्याच्याकडून ्च्चारली 
जाणार नाही. 
 

पॉलला मदि करण्याच्या दृट गीने िात्सावनी मरायाला रंर्पीठावर जाऊन त्या ऐकणाऱ्या व्यक्िीिे 
काम करण्यास साहंर्िले, आहण िे पॉलला म्हणाले : 
 

“िू हजच्याशी बोलिो आहेस हिला िुझे बोलणे ऐकू येईल; आहण हिला िुझ्या शब्दािा अथग कळेल. 
एवढेि नव्हे, िर िू हिच्याशी बोलि असिाना हिच्या अंिःिक्षूंसमोर त्यािे स्पट गहित्र ्भे राहील, अशी 
खबरदारी घे.” 
 

परंिु त्यानी साहंर्िलेले आपण कन  शकू असा पॉलला आत्महववकोास वाटेना. 
 

त्याकहरिा िू आपला मेंदू हशणव ूनकोस. आपलया स्वभावधमाशी झर्डू नकोस. मी िुला करायला 
साहंर्िले िेवढे िक्ि कर. िे कसे बरे वाईट होिे याला महत्व नाही. ्दे्दशाच्या पहरपूिीसाठी िू प्रयत्न 
केलास; आहण त्या दृट गीने िू काही हालिाल केलीस ही र्ोट ग महत्वािी आहे. मरायाच्या अंिदृग ट गीवर िू काय 
पहरणाम घडहविोस अथवा अहधक नेमकेपणाने बोलावयािे िर काय पहरणाम करण्यािा प्रयत्न करिोस हे 
या हवहशट ग प्रसंर्ी महत्वािे आहे. िुझ्या आंिहरक हक्रया हा यािला महत्वािा घटक आहे.” 
 

हा प्रयोर् करीि असिाना आपलयाला काय आहण कसे वाटि होिे, यािे वणगन करण्यास पॉलने 
सुरवाि केली. 
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“माझ्या भावनािंील वैहशष्ट्ट्यपूणग क्षणािंाि िक्ि मी हनदेश करिो.” त्याने खुलासा केला. “प्रथम, 
मरायाला काही सारं्ण्यापूवी मला जे हिला सारं्ावयािे होिे त्यािी मी मनािलया मनाि व्यवस्स्थि रिना 
केली. जे सारं्ावयािे होिे, जी र्ृहीि पहरस्स्थिी, ज्या घटना मला हिला कळवायच्या होत्या त्याचं्या 
सारभिू अथािा आढावा घेिला. त्या साऱ्यािा प्रथम मला स्विःच्या मनाि शोध घ्यावा लार्ला. ही सवग 
ियारी कन न िे प्रत्यक्ष व्यक्ि करण्याच्या अवस्थेला मी पोिलो िेव्हा एखादा पदाथग िसिसून त्याि र्िी 
हनमाण व्हावी िशी अवस्था हनमाण झाली. माझे मन, भाव, कलपना, जुळणी करण्यािी शक्िी आहण 
हालिाली, िसेि माझे डोळे, शरीर या सवांिा आपलया इट ग ्दे्दशािा पाठपुरावा करण्यासाठी योग्य मार्ग 
ियार करण्यािा ्द्योर् सुन  झाला. एखाद्या मोठ्या वाद्यवृदंाने आपली वादे्य लावण्यािी ियारी करावी 
िशासारखा हा सारा प्रकार होिा. मी स्विःिे बारकाईने हनरीक्षण कन  लार्लो.” 
 

“स्विःिे? मरायािे नव्हे?” िात्साव मध्येि म्हणाले. “म्हणजे मराया िुझा भावाथग समजू शकेल 
की नाही, िू बोललेलया शब्दािंा र्मितभिाथग हिला ्मजेल की नाही, अथवा आयव्हाहनहविच्या जीवनाि 
घडलेलया घटनेकडे िू ज्या दृट गीने पाहािोस, त्या दृट गीने िी पाहील की नाही, यािी िुला काहीि पवा 
नव्हिी. यािा अथग असा नव्हे का की, ज्या वळेी त्या शब्दानंी िू हिला काही सारं्ि होिास, त्या वळेी िुझ्या 
अंिःकरणािील हिते्र हिला हिच्या दृट गीने पहावयाला लावण्याच्या नैसमितर्क पे्ररणेिा िुझ्या हठकाणी अभाव 
होिा?” 

 
“हा सवग कृिीच्या अभावािा पुरावा आहे. हशवाय हिला आपले शब्द यथाथगपणे जाणवाविे अशी 

िुला असोशी असिी िर िू िे हिच्याकडे न पाहािा, आिा िू केलेस त्याप्रमाणे हिच्या प्रहिहक्रयािंी दाद न 
घेिा, अथवा त्यािा पहरणाम हिच्यावर काय होिो हे पाहाण्याकरिा मधून मधून न थाबंिा एखाद्या आत्मर्ि 
भाषणाप्रमाणे बोलला नसिास. या अखेरच्या बाबी िुमच्याबरोबर काम करणाऱ्या माणसाच्या दृट गीने 
महत्वाच्या आहेि. कारण त्याचं्या द्वाराि िुमच्या मानसहित्रांिी अंिःसहंहिा त्याला आत्मसाि कन न घेिा 
येि असिे. हे सारे एका घोटाि हपऊन घेिा येणे अशक्य आहे. ही प्रहक्रया क्रमाक्रमाने घडावी लार्िे. िुम्ही 
व्यक्ि करीि असिा, हवराम घेि असिा, िुमिा जोडीदार िुम्ही जे व्यक्ि केले असेल िे आत्मसाि कन न 
असिो. िुमिे बोलणे पढेु िालू राहािे. िुम्ही पुन्हा थाबंिा, आहण हे असे सारखे सुन  राहिे. अथािि हे 
करीि असिाना िुम्हाला जे व्यक्ि करावयािे असेल िे िुमच्या अंिःकरणाि अर्ोदरि समरंथ स्वन पाि 
अस्स्ित्वाि असाव े लार्िे. त्या अंिःसहंहिेिा किा या नात्याने िे िुम्हाला आपोआपि स्पट गपणे माहहि 
असिे; पण िुमच्या जोडीदाराला िे सवगस्वी नवीन असिे. यामुळे त्याला त्यािा अहभप्राय समजावनू 
घेण्याकरिा त्यािी स्विः िोड कन न घ्यावी लार्िे. याला काही वळे लार्िो. िो िू हदला नाहीस आहण 
स्वाभाहवकि या सवािा पहरणाम दुसऱ्या हजविं व्यक्िीशी बोलि असिाही, स्विःशीि बोलाव े त्याप्रमाणे 
केलेलया स्वर्ि भाषणासारखा झाला. अशा प्रकारिी संभाषणे नाटकर्ृहािून आपलयाला वारंवार 
ऐकावयाला हमळि असिाि.” 
 

अखेरीस पॉलला त्यानी जे करावयाला साहंर्िले होिे िे त्याने कन न दाखहवण्याि िात्सावना यश 
आले. त्याला जे सारं्ावयािे होिे िे मरायाने ऐकून िी त्यािील अहभप्राय आत्मर्ि करण्यास समथग होईल 
इिकी त्यानंी त्यािी ियारी केली आहण आम्हा इिर सवांनाही त्या शब्दापंाठीमार्ील अंिःसंहहिा काय होिी 
यािी काही एका मयादेपयगन्ि समजूि आहण जाणीव झाली. पॉल िर अहिशय ्त्साहहि झाला होिा. िो 
पुन्हा पनु्हा सारं्ू लार्ला की, दुसऱ्याला आपलया अंिःसंहहिेिी समजूि पटवनू देण्यािा बौस्ध्दक आहण 
भावनात्मक प्रत्यक्ष अनुभव आपलयाला आज प्रथमि आला. 
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“आिा िुम्हाला नाटकािील ्च्चारलया जाणाऱ्या वाक्यािून अखंडपणे वाहणारा प्रत्ययकारी 
अंिःप्रवाह कसा हनमाण करावयािा हे कळून आले असेल.” िात्साव पाठ पुरा करिा करिा म्हणाले. 
 

५ 
 

आज घरी येिाना सबधं रस्िाभर पॉल मला आयव्हानाहवििा पाठ वठवीि असिाना आपलयाला 
काय काय वाटि होिे िे सारं्ि होिा. हवशषेिः त्याला त्याि जी अहिशय पहरणामकारक र्ोट ग वाटली िी 
म्हणजे, आपलया मनाि काय आहे याहवषयी ऐकणाऱ्याच्या मनाि हजज्ञासा ्त्पन्न करण्यािा प्रयत्न 
करण्याकहरिा िात्सावनी त्याला जे अर्दी सामान्य शब्द हदले होिे िे कसे कोण जाणे न कळिि त्याला 
आपलया कामासाठी हव ेहोिे िेि नेमके शब्द आहेि असे वाटू लार्ले होिे ही होय. 
 

“असे पाहा...अयव्हन ॲव्हनाहवििी बायको त्याला सोडून रे्ली ही घटना साहंर्िली नाही िर 
र्ोट गि बाकी राहाि नाही.” पॉलने खुलासा केला. “आहण र्ोट गि नसेल िर प्रत्ययकारी स्वन पािी 
अंिःसंहहिा कोठून ्त्पन्न होणार! हिला आधार कसला राहणार? मर् काय घडले असेल यािे मानसहित्र 
हनमाण करण्यािी आहण िे दुसऱ्याला कळहवण्यािीही आवश्यकिाि हशल्लक राहाि नाही. अयव्हन 
आयव्हनाहविच्या जीवनाि घडणाऱ्या या दुदैवी घटनेिे मूलर्ामी वैहशष्ट्ट्य हे आहे की, हििे संवाहन केवळ 
हकरण, हावभाव, मुद्राहभनय याचं्या द्वारा िुम्हाला करिा येणे शक्य नाही. त्याकरिा शब्दािी आवश्यकिा 
आहे.” 
 

“हे ध्यानाि येिाि माझ्यावर लादण्याि आलेलया त्या शब्दािें महत्व आहण त्यािंी ्पयुक्ििा मला 
कळून आली आहण जणु काही िे आपलेि शब्द आहेि इिके त्याचं्याबद्दल मला पे्रम वाटू लार्ले. मी िे 
मोठ्या ्त्सुकिेने आत्मसाि केले; आपलया हजभेवर घोळहवले, त्यािील प्रत्येक ध्वनी िोलून घेिला, आहण 
त्यािील एकेका ्च्चारािी प्रत्येक िढ-्िार आपलुकीने जोजवली. आिा िे मला केवळ एखादा याहंत्रक 
पध्दिीिा अहवाल सारं्ण्यासाठी, माझ्या आवाजािे हकवा भाषणिंत्रािे नुसिे वाहन म्हणून नको होिे, िर 
मी जे सारं्ि होिो त्यािे महत्व, ऐकणाऱ्या व्यकिींला जाणवाव ेया सहक्रय कारणासाठी िे मला हव ेहोिे.” 
 

“आहण त्यािंील सर्ळ्यािं अहधक आियगकारक र्ोट ग कोणिी िे माहीि आहे का?” िो अर्दी 
रंर्ाि येऊन बोलि होिो. “हदग्दशगकािें िे शब्द माझे होिाि मला रंर्पीठावर एकदम घरच्यासारखे 
वाटावयाला लार्ले. हा सयंमािा आहण र्ाभंीयािा भाव एकाएकी कोठून अविरला?” 
 

“आत्महनयंत्रण करण्यािा, कोणत्याही प्रकारिी घाईर्दी न करिा संथ, शािंपणे ऐकणाऱ्याला 
वाट पाहण्यास लावण्यािा अहधकार आपलयाला प्राप्ि झालेला आहे ही एक मोठी समाधानकारक भावना 
होिी.” 
 

“आपलया इट ग ‘प्रयोजना’च्या जाहणवनेे मी एकामारे् एक शब्द टाकीि होिो, आहण त्यािून आपला 
एक अहभप्राय यथाथगपणे प्रकाहशि करीि होिो.” 
 

“दुसऱ्या कोणाहीपेक्षा या संयमाच्या आहण शािंिेच्या मला आलेलया अनुभवािी िुला अहधक 
िारं्लया रीिीने कलपना येऊ शकेल. रंर्भमूीवर असिाना मध्येि अडखळण्यािी पाळी येईल की काय 
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यािी माझ्याप्रमाणेि िुलाही िार भीिी वाटि असिे. खरे म्हणजे मी हवराम घेि होिो िेव्हाही थाबंि 
नव्हिो. कारण त्या वळेी मी शब्द ्च्चारीि नसलो िरी माझ्या हक्रयाशीलिेि केव्हाि खंड पडि नव्हिा.” 
 

पॉलच्या या साऱ्या सारं्ण्यािा माझ्यावर िार ्त्साहवधगक पहरणाम झाला. मी खूपि वळे 
त्याच्याकडे बसलो, आहण अखेरीस जेवावयास देखील थांबलो. 
 

जेवणाच्या वळेी त्यािे िलुिे– हे स्विः एक सुप्रहसध्द नट असून आपलया पिुण्याच्या हशक्षणाच्या 
प्रर्िीि त्यानंा िार रस आहे – आम्हाला आजच्या आमच्या वर्ािील कामाहवषयी हविान  लार्ले. नुकिेि 
पॉलने जे मला साहंर्िले होिे िे सारे त्याने त्यानंा साहंर्िले. त्याच्या िुलत्यानी िे लक्षपूवगक ऐकले. स्स्मथ 
केले. डोके हलहवण्यािी समंहिदशगक हक्रया केली आहण हे करिाना दर वळेी िे िोंडाने म्हणि होिे : 
“बरोबर! बरोबर!!” मध्येि एकदा िे ्ठून ्भे राहहले आहण ्द्र्ारले, “छान! िू अर्दी बरोबर मुद्दा 
पकडलास! आपलया जोडीदाराला भारले पाहहजे. ज्या व्यक्िीवर िुम्ही अवधान ठेवीि असाल हिला भारले 
पाहहजे. हिच्या अिंरंर्ाि िुम्ही हजिके अहधक घुसाल हििके िे साध्य करण्यासाठी िुम्ही स्विःि अहधक 
भान न रे्ला आहाि असे िुम्हाला आढळून येईल. आहण िुम्ही जर भारलेले असाल िर इिर सारे त्याहूनही 
अहधक भान न जािील आहण मर् िुम्ही ्च्चाहरि असलेले शब्द हकिी िरी अहधक प्रमाणाि प्रभावी 
होिील.” 
 

“कृती-खरीखरी णनर्ममतीक्षम हेतुपूिण कृतीहासजणनणक्रयेतीलसवातअणिकमहत्वाचाघटक
होय.अथातअनुषिंानेतोभाषिाचाहीअसिेअपणरहायणआहे.” 
 

“भाषण करणे हीही कृिीि आहे. त्या कृिीिून आपले ्दे्दश्य हसध्द होिे. आपलया अंिरंर्ाि 
आपलयाला ज्यािे दशगन घडलेले असिे िे दुसऱ्याच्या हठकाणी प्रस्थाहपि करणे हे िे ्दे्दश्य. िुमच्या मनाि 
असलेली र्ोट ग दुसरा ऐकणारा समजिो की नाही हे िादृश महत्वािे नाही. हनसर्ग आहण सुप्ि मन त्यािी 
काळजी घेिील. िुमिे काम आपले आिंहरक दशगन दुसऱ्याच्या अंिःकरणाि प्रस्थाहपि करण्यािी इच्छा 
धरणे हे आहे. आहण त्या इच्छेिून कृिीिा संभव होि असिो.” 
 

“िारं्लया पे्रक्षकसमुदायासमोर ्भे राहून मोठ्या ऐटीि काही िरी िा- िा- िा करीि हनघनू जाणे 
वरे्ळे आहण रंर्भमूीवर प्रवशे कन न आपलया अहधकाराि हिथे राहून अहभनय करणे वरे्ळे. त्या दोहोि िार 
अन्िर आहे.” 
 

“त्यािील एक भाषण नाटकी आहे दुसरे मानवी आहे.” 
 
६ 
 

“आपण ज्या वळेी एखाद्या सृट ग िमत्कारािा हविार करिो, एखाद्या पदाथािे हकवा घटनेिे हित्र 
दृट गीपुढे ्भे करिो, वास्िहवक हकवा कालपहनक जीवनािील अनुभिूींिे स्मरण करिो, िेव्हा केवळ आपण 
आपलया भावनानंी त्यानंा प्रहिसाद देिो असे नव्हे िर आपलया दृट गीपढूुन त्यानंा जावयाला लावनू आपण 
त्यािें समालोिन करीि असिो.” आजिा वर्ग सुन  करिाना िात्साव म्हणाले. 
 



 अनुक्रमणिका 

“परंिु असे करिाना आपले हे अन्िदगशगन ज्या व्यक्िीिी भहूमका करावयािी हिच्या जीवनाशीि 
केवळ संबंहधि असले पाहहजे. भहूमका करणाऱ्या नटाच्या जीवनाशी नव्हे. कारण त्यािे वैयस्क्िक जीवन 
त्याच्या भहूमकेशी समान्िर नसेल िर िी परस्पराशंी एकन प होणार नाहीि.” 
 

“हे असे असलयामुळे, आपण रंर्पीठावर असिाना सदोहदि आपला मुख्य प्रयत्न, आपलया 
भहूमकेच्या जीवनाि ज्या प्रकारच्या र्ोट गींिा अन्िभाव झाला असेल त्याि प्रकारच्या र्ोट गी आपलया 
स्विःच्या आिंहरक दशगनाि प्रहिहबब न पाने अन्िभाव करण्यािा असला पाहहजे. या आंिहरक प्रहिमाच्या 
श्रेणींना नानाहवध कलपना हनहमिंीिी, र्हृहि पहरस्स्थिीिी जोड हमळून, त्याच्या योर्ाने त्या भहूमकेला 
िैिन्य प्राप्ि होिे. भहूमकेकडून घडणारी प्रत्येक कृिी, हििे हविार, आकाकं्षा, आहण भाव यानंा आधार 
त्यािा हमळिो आहण त्याहूनही अहधक म्हणजे नटाला त्याच्या योर्ानें आपलया भहूमकेच्या आंिहरक 
जीवनावर आपले अवधान स्स्थर ठेवण्याला मदि होिे. हित्त अस्स्थर हकवा हवकल होऊ लार्ले असिा 
त्याला आधार आहण ्ते्तजन देण्यासाठी त्यािा ्पयोर् करण्याि आला पाहहजे.” 
 

“रे्लया वळेी आपण आयव्हन आयव्हनाहवि आहण पीटर पेरॉहवि याचं्या छोट्या र्ोट गीिा अहभनय 
केला. िात्सांव पढेु सारं्ू लार्ले, “पण आिा आपण असे समजू या की, ज्या रीिीने हे थोडेसे शब्द आपण 
“जर” आहण “र्ृहीि पहरस्स्थिी” याच्या द्वारा हनदहशिं केले, त्याप्रमाणेि एखाद्या समरंथ नाटकािील सर्ळे 
प्रवशे आहण त्यािील सवग वाक्ये अभ्यासलली आहेि. खरोखर असे झाले िर अथािि त्या नाटकाच्या सबधं 
संहहिेबरोबर त्याच्या अिंःसंहहिेच्या प्रहिमािंा एक प्रवाहही अस्स्ित्वाि आलेला असेल. आपलया 
अंिदगशगनाच्या पडद्यावर साित्याने प्रस्थाहपि केलेलया एखाद्या िलत् हित्रपटासारखे त्यािे न प असेल 
आहण रंर्पीठावर असिाना आपले बोलणे आहण कृिी यािें त्याच्याकडून मार्गदशगन घडेल. 
 

“या हित्रपटाकडे काळजीपूवगक अवधान ठेवा. आहण रंर्भहूमवरिी भहूमका वठहविाना त्या 
प्रत्ययकारी दाखला हित्रािे आपलया भहूमकेिील भाषणाच्या वाक्याच्या साहाय्याने हववरण करा. िुम्ही जे 
जे बोलाल त्यािून त्या प्रहिमा व्यक्ि होऊ द्याि. केवळ शब्द नकोि. 
 

“िुम्ही अनुसरावी म्हणून ज्या या पध्दिीिी मी िुम्हाला हशिारस करीि आहे, हििे रहस्य काय 
म्हणून िुम्ही मला हविाराल. िे अत्यंि सोपे आहण स्पट ग आहे. नाट्यसहंहिेच्या अपहरहायग अथािे भाषणाच्या 
द्वारा प्रकटन करण्याकरिा त्याि खोल बुडी मान न त्यािा ठाव घेणे आहण त्यािील भाव ्त्कटिेने 
अनुभवणे अर्त्यािे असिे. पण हे कठीण आहे; आहण िे नेहमीि साध्य होईल असेही नाही. कारण एक िर 
अंिःसंहहिेिील मलूभिू प्रमुख द्रव्ये, अनुभवलेलया भावनािंी स्मृिी हे आहे. आहण िे अहिशय अलपजीवी, 
अहववकोसनीय, िसव ेआहण िंिल असिे. दुसरे म्हणजे शब्दामार्ील अथावर लक्ष कें हद्रि करिा येण्यासाठी 
अत्यंि हशस्िबध्द अशा अवधान शक्िीिी आपणाला र्रज असिे. आहण िी सहजसाध्य र्ोट ग नाही.” 
 

“भावाहवषयीिा हविार पूणगपणे बाजूला ठेवनू आपले सवग अवधान आंिहरक प्रहिमावर कें हद्रि करा. 
त्यािंा काळजीपूवगक अभ्यास करा आहण त्यािे शक्य हििक्या पहरपूणग रीिीने ठाव घेण्याच्या दृट गीने आहण 
िपशीलवारपणे वणगन करण्यािा प्रयत्न करा.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“मर् िुम्ही अहभनयाला आरंभ कराल िेव्हा िुमिे शब्द िुमच्या स्वःकरिा अथवा पे्रक्षकाकंरिा 
्च्चारलेले असणार नाहीि, िर आपलया जोडीदार व्यक्िीकरिा िे ्च्चारलेले असिील. आहण मर् या 
पध्दिीिा पहरणाम अहधक स्स्थर आहण प्रभावी रीिीने होि असलयािे िुम्हाला हदसून येईल.” 
 

“आपलया दृक स्मिृीच्या या भाग्यशाली रु्णािा वापर करण्याच्या कामाि आपण का हयर्य 
करावी? सहजसाध्य असलेला असा प्रहिमािंा क्रमबधं एकदा आपण स्विःच्या अिंरंर्ाि पक्का कन न 
घेिला की, मर् अंिःसहंहिेच्या अिकू रेषेशी, आहण कृिीच्या समरंथ रेषेशी हिकटून राहाण्यािे आपले कायं 
पुष्ट्कळि सुलभ होिे. हशवाय आपलयाला आपली भहूमका जर्ण्याच्या आपलया कायाि आपलयाला अहिशय 
आवश्यक असलेलया, पुनःपनुः अविार घेणाऱ्या आपलया भावस्मृिीच्या भाडंाराि साठवलेलया संवदेना 
जार्िृ करण्यािा रास्ि मार्ग त्या प्रहिमा आपलया दृट गीपढूुन सरकि असिाना त्यािे वणगन करीि राहाणे 
हाि होय.” 
 

“म्हणजे या आन्िहरक प्रहिमा आपण आपलया मनाि हवकहसि करीि असिाि आपण आपलया 
भहूमकेिे हििनही करीि असिो आहण िी मधील भावही अनुभवीि असिो.” 
 

“ही पध्दिी आपलयाला नवी नाही. हालिाली आहण कृिी याबद्दलिे प्रयोर् करीि असिाना आपण 
यासारख्याि पध्दिीिा वापर केला आहे. त्या वळेी आपलया अस्स्थर भावस्मृिी जार्िृ करण्यासाठी आहण 
भहूमकेिी अखंड रेषा हनमाण करण्यासाठी आपण स्स्थर स्वन पाच्या इहंद्रयर्म्य आहंर्क हक्रयाकंडे वळलो 
होिो.” 
 

“आिा िीि पध्दि त्याि प्रयोजनाने वापरावयािी आहे. आंिहरक प्रहिमािंी अखंड रेषा शोधून 
काढणे आहण िी शब्दाचं्या द्वारा व्यक्ि करणे हे िे प्रयोजन होय.” 
 

“पूवी, आपण हक्रयाबधं हनमाण करण्याि रंु्िलो होिो िेव्हा, आपलया हक्रया आपलयाला 
भलुाव्याप्रमाणे वापरण्यास ्पयोर्ी ठरलया; आिा आन्िहरक प्रहिमा आपलया भावनासाठी भलुाव्यासारख्या 
वापन न आपण शब्द आहण भाषण यािंा वापर करणार आहो.” 
 

“िुमच्या मानहसक दृट गीपुढे हा हित्रपट वारंवार ्लर्डला जाऊ द्या, आहण एखाद्या कवी हकवा 
हित्रकाराप्रमाणे आपण काय पाहहले आहण कसे पाहहले यािे दररोजच्या प्रयोर्ाि त्यािे वणगन होऊ द्या. या 
समालोिनाच्या द्वारा रंर्पीठावर असिाना आपलयाला काय बोलावयािे आहे यािी िुम्हाला सदोहदि 
जार्िृी राहील. शक्य आहे की, प्रत्येक वळेी असे समालोिन िुम्ही करीि असिाना आहण त्याहवषयीिे 
वणगन करीि असिाना िुमच्या या करण्याि बदलही होिील. िसे झाले िरी िे िारं्लेि आहे. ्त्स्िूिग 
आहण अनपेहक्षि घटकामुळे सजगनाला नेहमी ्त्कृट ग पे्ररणा हमळि असिे.” 
 

“ही सवय दृढमूल होण्याकरिा दीघगकाळपयगन्ि आहण पध्दिशीर श्रम कराव ेलार्िाि. ज्या-ज्या 
प्रसंर्ी िुमिे अवधान पुरेसे स्स्थर असणार नाही, आपलया भहूमकेिील अन्िःसंहहिेिी रेषा खंहडि होण्यािी 
भीिी हनमाण होईल, िेव्हा िात्काळ जीहवि संरक्षक कड्यािा आश्रय घेणाऱ्या जलप्रवाशाप्रमाणे आपलया 
अंिदगशगनािील पाहथंव प्रहिमािंा आश्रय घेण्यािा प्रयत्न करा.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“याहशवाय त्यािा आणखी एक िायदा आहे. भहूमकेिी आंिररेषा हिच्या पुनःपनुरावृत्तीमुळे हझजून 
अस्पट ग होि जािे हे आपणा सवांनाि माहीि आहे. पण याच्या ्लट यादृक प्रहिमा मात्र हजिक्या पनुःपुनः 
वापराव्या हििक्या अहधक बळकट आहण व्यापक होि असिाि.” 
 

“कलपना कधीि स्स्थर राहाि नाही. िी सारखी नवीनवी वैहशष्ट्टे्य आहण भर घालणारे नव ेिपशील 
्त्पन्न करीि असिे आहण त्याच्या योर्ाने या आिंहरक िलत् हित्रपटाला अहधकाहधक िैिन्य येि राहािे. 
यामुळे या प्रहिमािें हकिीही वळेा वारंवार प्रके्षपण केले िरी त्याि काहीि धोका नाही, ्लट त्यामुळे काही 
िरी िारं्लेि घडून येईल.” 
 

“आिा िुम्हाला दाखला हित्राने सुसहज्जि अशा अंिःसंहहिेिी हनमितमिी कशी करावी, त्यािप्रमाणे 
हििा ्पयोर्ही कसा करावा हे समजून आले आहे. आहण त्याहूनही अहधक म्हणजे मानसिंत्राच्या 
पध्दिीिे रहस्य िुम्ही आिा हस्िर्ि केले आहे.” 
 

७ 
 

“रंर्भमूीवरील ्च्चाहरि शब्दािे एक कायग दाखला हित्राहंकि अिंःसहंहिेच्या द्वारा आपलया 
जोडीदाराशी आपलया भाषणािंील वाक्याच्या साह्याने संपकग  जोडणे; अथवा हििे आपलया दृट गीने 
समालोिन करणे हे आहे.” आज िात्सावनी या वाक्याने आपलया पाठािी सुरवाि केली. 
 

“भाषणािे हे कायग योग्य रीिीने केले जािे की काय हे आिा आपण पाहू या.” िे वास्याकडे वळून 
म्हणाले “रंर्पीठावर जा आहण िुला हव ेिे भाषण बोल. 
 

“Iswear my darling, that . . . Icannotgo onlivingif . . . . . . you promise youwillstayand 
. . . chaseawaythedark . . . . . . acloud onmy life when . . . . youhavegoneway . . . .” 
वास्याच्या नेहमीच्या पध्दिीनुसार त्यािे शब्द हपिकारीिून ्डालेलया पाण्याप्रमाणे बाहेर पडि होिे. 
त्यािले हवराम समजि नव्हिे. िो र्द्य भाषण करिो िेव्हा िे बडबडीसारखे वाटिे आहण कहविा म्हणिो 
िेव्हा त्यािे िे म्हणणे हपसाळलेलया र्द्यासारखे वाटिे. 
 

“िुझ्या बोलण्यािला एक शब्दही मला कळलेला नाही.” िात्साव त्याला मध्येि थाबंवनू म्हणाले 
आहण आपलया वाक्यािंा जर िू असाि हखमा करीि राहशील िर पुढेही त्यािील काही मला समजेल अशी 
मला आशा नाही. िुझ्या या भाषणािून कोणत्याही प्रकरच्या अंिःसहंहिेिा र्ंभीरपणे हविार करण्यािा 
प्रश्नि ्द भवि नाही. कारण त्याि सहंहिेलाि अस्स्ित्व नाही. िुझ्या हजभेवन न काही िरी ध्वनी हव ेिसे 
घसन न बाहेर येि आहेि. त्याचं्याशी िुझ्या इच्छाशक्िीिा, जाहणविेा अथवा वकोासाच्या पुरवठ्याखेरीज 
अन्य कशािाही काही संबधं असलयािे लक्षण हदसि नाही. 
 

“िेव्हा या करिा पुढिी वाटिाल सुन  करण्यापूवी आपलयाला प्रथम िुझ्या शब्दानंा काही 
व्यवस्स्थिपणा आणला पाहहजे. त्यािंी नीटपणे वरे्वरे्ळ्या र्टािं माडंणी केली पाहहजे. िसे केलयावरि 
एका शब्दािा दुसऱ्या कोणत्या शब्दाशी संबधं आहे, वाक्यािील कोणिे भार् परस्पराशंी संबहंधि आहेि, 
अथवा त्यािा समरंथ हविाराशी काय संबधं आहे यािी आपणाला छाननी करिा येईल. 



 अनुक्रमणिका 

“भाषणािे वरे्वरे्ळ्या घटकािं हवभाजन करण्यासाठी आपण हवराम अथवा िामितकक हवश्राम 
वापरीि असिो.” 
 

“िुला हे नक्की माहीि असेल की, एकाि वळेी त्याला दुहेरी आहण परस्परहवरोधी काये साधावयािी 
असिाि. तार्मककणवरामिब्दानंािटाचं्यास्वरूपात(अथवाभाषिपणरमािात)संघणटतकरीतअसतात
आणित्यामुळेत्यािटानंापरस्परापंासूनवेिळेपिाप्राप्तहोतो.” 
 

“कधी कधी माणसािे नशीब हकबहुना त्यािे प्राणही या हवरामाच्या स्थानावर अवलंबून राहिाि 
यािी िुला जाणीव आहे काय? ्दाहरणाथग “छे, मािी अशक्य. सैबहेरयाला पाठवा” - श ेशब्द घे. या 
शब्दयोजनेिा अथग काय, हे त्यािील िामितकक हवश्राम कोठे घ्यावयािा हे कळलयाहशवाय आपलयाला कसे 
समजू शकेल? त्यािंा अंिभाव करा म्हणजे त्या वाक्यािा अथग िुम्हाला िात्काल ्घड होईल. एक िर 
िुम्ही म्हणाल, “मािी .... अशक्य सैबहेरयाला पाठवा” नाही िर “मािी अशक्य .... सैंबेहरयाला पाठवा” 
 

“पहहलया बाबिीि दयेिी ग्वाही आहे; दुसरीि हद्दपारी आहे.” 
 

“आिा िुझे भाषण घे आहण योग्य हठकाणी हवराम घेऊन िे बोल. िू िसे करशील िेव्हाि आम्हाला 
त्यािा काही अथग समजू शकेल.” 
 

िात्सावच्या मदिीने वास्याने आपली वाक्ये शब्दसंघािाि हवभक्ि केली आहण िो िी बोलू लार्ला. 
पण िो त्यािील दुसरेि पहरणाम ्च्चारिो न ्च्चारिो िोि हदग्दशगकानंी त्याला अडहवले. 
 

दोन िामितकक हवरामाच्यामध्ये असलेली शब्दसंहिी, जणू काही िो एकि शब्द आहे अशा 
एकवटपणे शक्यिोवर ्च्चारली पाहहजे. िी िू हवलर् करिा कामा नये, आहण िू करिो आहेस त्याप्रमाणे 
हििे िे िुकडे थंुकलयाप्रमाणे िोंडाबाहेर िेकिा कामा नयेि. 
 

“अथाि यालाही अपवाद आहेि. आहण एका पहरमाणाच्या मध्येही कधी कधी हवराम घेणे भार् 
पडिे. पण त्यािे काही हनयम आहेि आहण योग्य वळेी आपण िे समजून घेऊ.” 
 

“पण आम्हाला िे आधीि माहीि आहेि.” हरंथशाने िक्रार केली. “हवरामहिन्हानंा अनुसन न कसे 
वािावयािे हे आम्हाला िारं्ले माहीि आहे. मी बोलिो याच्याबद्दल मला क्षमा करा. मला वाटिे या र्ोट गी 
प्राथहमक शाळेि हशकहविाि.” 
 

“िे िू हशकला आहेस िर मर् िू योग्य रीिीने बोलि का नाहीस?” िात्सावनी जबाब हदला. 
“हवशषेिः रंर्पीठावर असिाना योग्य रीिीने बोलण्याच्या आवश्यकिा त्याचं्या कमाल मयादेपयगन्ि मर् िू 
पुऱ्या का करीि नाहीस?” 
 

“पुस्िक आहण पेस्न्सल घेऊन आपण जे वािले त्यािा भाषणाच्या पहरमाणाि पृथक करण 
करण्यािा िुम्ही जास्िीि जास्ि पहरपाठ ठेवावा अशी माझी इच्छा आहे. आहण िसे केलयावर मर् िुम्ही िे 
आपलया कानाि, नजरेि आहण आपलया हािाि पके्क घोटून घ्याव ेअसे मी िुम्हाला सारें्न.” 



 अनुक्रमणिका 

“भाषणपहरमाणाच्या अनुषंर्ाने वािन करण्याि िुम्हाला व्यावहाहरक दृष्ट्ट्या कायदेशीर होईल 
असे आणखीही एक अंर् आहे. आपलया भहूमकेशी समरस होण्याच्या िुमच्या भावहनक प्रहक्रयेला त्याने मदि 
होणार आहे.” 
 

“संहहिेिे भाहषक पहरमाणािंील हवभजन आहण त्याला अनुसन न केलेले सहंहिेिे वािन यामुंळे 
वाक्यािें पृथक्करण कन न त्यािंला त्यािा आशय समजून घेणे भार् पडिे. आपण िे केले नाही िर िी कशी 
्च्चारावयािी िे आपलयाला कळणार नाही. पहरमाणाहंकि बोलण्याच्या या सवईमुळे िुमिे भाषण 
आकाराने अहधक सुबक, समजावयाला सुर्म आहण आशयाच्या दृट गीने बहंदस्ि होईल. कारण रंर्भमूीवर 
असिाना आपण जे बोलि असू त्याच्या अपहरहायग अथाकडे आपले सारखे लक्ष ठेवणे त्यामुळे िुम्हाला भार् 
पडिे आहण जोपयगन्ि िुम्ही हे साध्य केले नाही िोपयगन्ि दाखला हित्र–अंिःसंहहिा-व्यक्ि करणे हे शब्दािें 
जे प्रमुख कायग िे करण्यािा प्रयत्न करणे अथवा त्याच्याही पूवीिे अंिःसहंहिेिी हनमितमिी करण्यािे प्रारंहभक 
कायगही करण्यािा प्रयत्न करणे हनरुपयोर्ी ठरेल.” 
 

“भाषण हकवा शब्द याचं्या सबंंधाि करावयािे पहहले कायग म्हणजे त्यािें पहरमाणाि हवभजन करणे 
आहण जेथे आवश्यक असेल िेथे िामितकक हवरामािा अन्िभाव करणे हे होय.” 
 

८ 
 

आज भाषण म्हणून दाखहवण्यािी पाळी माझी होिी. काय म्हणनू दाखवावयािे िे माझ्यावरि 
सोपहवलेले असलयामुळे मी ऑथेल्लोमधील काही ओळी म्हणून दाखहवलया. 
 

Like to the Pontic sea 
Whose icy current and compulsive course 
Ne’er feels retiring ebb, but keeps due on 
To the Propontic and the Hellespont; 
Even so my bloody thoughts, with violent pace 
Shall ne’er look back, ne’er ebb to humble love, 
Till that a capable and wide revenge 
Swallow them up. 

 
या समरंथ पहरच्छेदाि पूणगहवराम कोठेि नाही. आहण वाक्य येवढे मोठे आहे की, त्याच्या 

शवेटापयगन्ि पोिण्याकरिा मला खूपि घाई करावी लार्ली. मध्ये वकोासासाठी कोठेही न थाबंिा आपण िे 
एका दमाि बोलले पाहहजे असे मला वाटि होिे. पण अथािि मला िे जमू शकले नाही. 
 

त्यािील काही पहरमाणे मी र्डबडीने ओलाडंली असली िर त्याि काहीि नवल नव्हिे. माझा 
वकोास िुटू लार्ला होिा. आहण वाक्य संपिा सपंिा िेहरा लालबुंद झाला होिा. 
 

“आिा िुझी जी ही अवस्था झाली िी टाळण्याकरिा पुढील वळेी पहहलया प्रथम िू एक र्ोट ग कर. 
त्या वाक्यािे िामितकक हवश्राम आधी ठरवनू त्याचं्या मदिीने हे बोलण्यािा प्रयत्न कर. िे सारे एकदम एका 
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दमाि बोलणे िुला जमि नाही हे िू आिा पाहहलेसि.” माझे बोलणे हदग्दशगकानंी सपंलयावर त्यावर भाष्ट्य 
केले. 
 

त्याचं्या सारं्ण्याप्रमाणे मी आपलया हवरामाच्या जार्ा पुढीलप्रमाणे दमितशि केलया. (त्या जार्ा 
िुलयानंी दशगहवलया आहेि.) 
 

Like to the Pontic sea * 
Whose icy current and compulsive course* 
Ne’er feels retirinig ebb* but keeps due on 
To the propontic and the Hel’espont* 
Even so my bloody thoughts, with violent pace * 
Shall ne’er look back, ne’er ebb to humble love* 
Till that a capable and wide revenge 
Swallow them up, 

 
“ठीक आहे. आपलया पाठापुरिे िे पुरेसे आहे.” िात्सावनी पसिंी दशगहवली आहण मर् त्यानंी हे 

खूपि लाबं वाक्य, मी दहशिं केलेलया हनयमानुंसार माझ्याकडून पुनःपुनः म्हणवनू घेिले.” 
 

मी िसे केलयावर िे म्हणाले की, हे भाषण आिा ऐकायला आहण समजावयाला पुष्ट्कळि सुकर 
झाले. 
 

“त्यािंली वाईट र्ोट ग येवढीि की, अजून त्यािा भावाथग अंिःकरणाला हभडि नाही; आहण िसे न 
होण्यािला मुख्य अडथळा िू स्विःि आहेस. िुला िे पुरे करण्यािी इिकी घाई झाली आहे की, िू जे 
बोलिो आहेस त्याच्या अिंरंर्ाि स्विःला प्रवशे कन न द्यावयाला िू आपलयाला मुळी वळेि देि नाहीस. 
बोलि असलेलया शब्दाच्या मारे् काय आहे हे जाणण्याला आहण त्यािे परीक्षण करण्याला िुला अवसरि 
सापडि नाही. िू हे करावयाला लारे्पयगन्ि याहून अहधक काही साध्य करिा येईल असे मला वाटि नाही. 
आहण त्याकहरिा िू करावयाला हवी असलेली पहहली र्ोट ग म्हणजे, या आपलया र्डबडीिून िू स्विःिी 
सोडवणूक कन न घेिली पाहहजेस.” 

 
“िसे करिा आले िर छानि होईल. पण िे करायिे कसे?” मी काहीसा र्ोंधळून हविारले. 

 
“त्याला एक ्पाय सारं्िो.” त्यानंी थोडा वळे हविार केला आहण क्षणभराने िे म्हणाले; 

 
“ऑथेल्लोिे भाषण शब्दपहरमाणे आहण िामितकक हवश्राम याचं्या दृट गीने िू बोलावयाला हशकलास हे 

ठीक झाले. आिा हवरामहिन्हाच्या दृट गीने िू िे एकदा म्हणून दाखव.” 
 

“ही दोन्हीही एकि नाहीि काय?” 
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“होय आहेि. पण सवगस्वी नव्हेि. हवरामहिन्हािलया अनुरोधाने वाििाना आवाजाच्या वरे्ळ्या 
प्रकारच्या पोिािी र्रज असिे. पूणगहवराम, स्वलपहवराम, ्द्र्ारहिन्ह, प्रश्नहिन्ह आहण इिर हिन्हे यानंा 
आपापले स्विःिे अथग आहेि. आहण त्यापैकी प्रत्येकािी हवहशट ग ्च्चारपद्धिी आहे. हििा अवलंब 
केलयाहशवाय त्यािें कायग सिल होि नाही. पूणगहवरामाच्या अनुषंर्ाने येणारा स्वरािा पूणगिाहनदशगक 
अवरोह काढून टाकला िर ऐकणाऱ्याला िुमिे वाक्य सपंले, पुढे काहीही यावयािे राहहले नाही यािा बोध 
होणार नाही. आहण प्रश्नहिन्हािूंन त्यािी ्च्चारािील हवहशट ग वक्रिा जर बाद केली िर ऐकणाऱ्याला 
आपलयाला प्रश्न हविारला आहे आहण आपलयाकडून ्त्तरािी अपेक्षा आहे हेि समजणार नाही.” 
 

“यािील प्रत्येक ्च्चार-पोिाच्या द्वारा ऐकणाऱ्यावंर हवहशट ग पहरणाम घडून येिो आहण त्याच्या 
अनुषंर्ाने त्यानंा काही करणे प्राप्ि होिे. प्रश्नहिन्हािा ्च्चार ्त्तरािी मार्णी करिे. ्द्र्ारहिन्ह 
सहानुभिूी, संमिी अथवा हवरोध दशगहविे. अधगहवरामाच्या योर्ाने आर्ामी मजकुराकडे अवधानपूवगक पाहणे 
आवश्यक आहे, असे सूहिि होिे. हीि स्स्थिी इिरही हिन्हािंी. या सवग ्च्चारण पध्धिींमध्ये िार मोठी 
अहभव्यक्िी असिे. हवराम हिन्हाचं्या या प्रकृहिहसध्द रु्णामुळे िुला जी ही इिकी घाई झालेली असिे हिला 
आळा बसेल. याकरिाि मी या प्रसंर्ी त्याच्यावर ऐवढा जोर देिो आहे.” 
 

“आिा ऑथेल्लोिे भाषण हिन न त्यािील सवग हवरामहिन्हे आहण ्च्चारहवषयक आकृहिबधं 
याचं्यासह ऐकदा बोलून दाखव.” 
 

मी भाषण म्हणण्यास सुरुवाि केली आहण आपण एखाद्या परभाषेि बोलिो आहो असे मला वाटू 
लार्ले. प्रत्येक शब्द ्िलण्यापूवीं िो िोलण्यािा, त्यािा अजमास घेण्यािा, ज्याहवषयी मला शकंा असेल 
िे झाकण्यािा मोह मला होऊ लार्ला. मी थाबंलो मला पुढे बोलिा येईना. 
 

“यावन न हे हसद्ध होिे की िुला आपलया भाषेिा स्वभाव कळलेला नाही; आहण त्यािलया त्यािही 
हवरामहिन्हाचं्या स्वभावधमािी िुला काहीि माहहिी नाही. िसे नसिे िर िुला साहंर्िलेली कामहर्री िू 
सहजपणे पार पाडू शकला असिास.” 
 

“या प्रसंर्ािे नीट स्मरण ठेव. भाषणाच्या हनयमािंा पहरश्रमपूवगक अभ्यास करण्यािी आवश्यकिा 
जाणवण्याच्या दृट गीने हे आणखी एक सबळ कारण ध्यानाि ठेवण्यासारखे आहे.” 
 

“असे हदसिे की, सध्या िरी िुला हवरामहिन्हािंा बोलिाना अडथळा होिो आहे. त्यािंा िसा 
अडथळा होण्याऐवजी िी ्पकारक ठरिील असे स्वन प त्यानंा देण्यािा आपण प्रयत्न कन  या.” 
 

“सवग हवरामहिन्हािंी प्रात्यहक्षके देण्यािे मी पत्कन  शकि नाही.” िात्साव म्हणाले. “याकरिा 
त्यािील िक्ि एकािाि मी प्रयोर् कन न पाहािो.” त्या प्रात्यहक्षकानें माझा मुद्दा िुला पटहवण्याि मला यश 
आले िर इिर हवरामहिन्हाचं्या बाबिीि िू स्विंत्रपणे आपले प्रयोर् कन न पाहशीलि.” 
 

“मी पुन्हा सारं्िो. माझा हेिू स्विः मी िुला हशकवाव ेहा नाही; िर भाषणाच्या हनयमािंा अभ्यास 
करण्यािी आवश्यकिा िुला पटवावी हा आहे.” 
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“आपलया प्रयोर्ाकरिा मी स्वलपहवराम हे हिन्ह घेिो. कारण ऑथेल्लोमधून िू हनवडलेलया 
भाषणाि िेवढे एकि हवरामहिन्हे आलेले आहे. 
 

“स्वलपहवरामाच्या जवळ जवळ येि असिाना, िुला सहजपे्ररणेने काय करावसेे वाटि होिे, यािे 
िुला स्मरण करिा येईल काय?” 
 

“पहहले म्हणजे िुला थाबंावसेे वाटि होिे. परंिु त्याि वळेी िुझ्या मनाि स्वलपहवरामापूवीच्या 
शवेटच्या शब्दािील शवेटच्या अवयवाला पीळ देऊन त्यािा ध्वनी वर ्िलावा अशी इच्छा होिी. (असे 
करणे म्हणजे त्याच्यावर आघाि देणे नव्हे. िामितकक र्रज असेल िरि िसा आघाि देणे योग्य होईल.) 
आहण िो ्ंि स्वर काही वळे िसाि टारं्िा राहावा, असे िुला वाटि होिे.” 
 

“त्या हपळाच्या योर्ाने एखाद्या खालच्या खणािून काही वस्िू वरच्या खणाि ठेवावी त्याप्रमाणे 
ध्वनी खालून वर ्िलला जािो. ध्वनींिी ही िढिी रेषा सवग प्रकारच्या हपळामधून सवग प्रकारच्या 
्ंिीपयगन्ि जाऊ शकिे. या आवाजावर ्िलून घेण्याच्या प्रहक्रयेिे अनेक वरे्वरे्ळे प्रकार संभविाि.” 
 

“स्वलपहवरामाच्या स्वभावधमािील लक्षणीय वैहशष्ट्ट्य हे आहे की, त्यामध्ये एक आियगकारक रु्ण 
आहे. खबरदारीिा इशारा देणाऱ्या वर ्िललेलया हािाप्रमाणे स्वलपहवरामािील त्या वरच्या वळणाने 
ऐकणाऱ्याला वाक्य पुरे होई पयगन्ि धीराने वाट पाहण्यािी पे्ररणा हमळि असिे. हवशषेिः िुझ्यासारख्या 
र्डबड्या अथवा वास्यासारख्या मध्येि ्सळी मारणाऱ्या लोकाचं्या दृट गीने स्वलपहवरामािा हा रु्ण हकिी 
महत्वािा आहे यािी जाण िुम्हाला आहे काय? स्वलपहवरामाच्या ध्वनीच्या वळणानंिर आपले श्रोिे आपण 
सुन  केलेले िे वाक्य पुरे होई पयगि आपण िे बोलि असिाना धीराने वाट पाहाि राहणार आहेि यावर जर 
िुझा खरोखरि हववकोास बसू शकला िर िुझ्या या सर्ळ्या र्डबडीला काहीि कारण राहणार नाही. 
त्याच्या योर्ाने िुला धीर येईल आहण स्वलपहवरामाच्या या जीहवि कायामुळे िुझे त्याच्यावर खरोखरीिे पे्रम 
जडेल.” 

 
“आिा िू ्च्चारलेलया वाक्यासारखे दीघग वाक्य ्पयोर्ाि आणीि असिाना अथवा एखादी दीघग 

कथा सारं्ि असिाना, स्वलपहवरामापूवींिी आपली ्च्चाररेषा वर ्िलून आपणाला कोणीही अडवणार 
नाही अथवा आपलयामारे् काही घाई लावणार नाही या जाहणवनेे आत्महववकोासपूवगक थाबंण्याि काय 
समाधान आहे हे िुला कळेल िर हकिी बरे होईल.” 
 

“किगव्य आहण पूिी यािंी स्विःवन न दुसऱ्यावर टाकलेली ही अलपकाहलन जबाबदारी िू मध्येि 
थाबंलेला असिाना िुझ्या मनाला स्वास्र्थय देईल. कारण ज्याच्याशी िू बोलि असशील, िो पूवीं िुला घाई 
करावयाला भार् पाडिो आहे असे िुला वाटि असेल, त्या माणसाच्या दृट गीने िुझेही हे थाबंणे ही आिा एक 
आवश्यक बाब झालेली असेल. माझे हे म्हणणे िुला पटिे का?” 
 

िात्सावनी आपले बोलणे संपहविाना प्रश्नहिन्हािा वळणदारपणा अर्दी स्पट गपणे ्च्चान न व्यक्ि 
केला आहण आमच्या ्त्तरािी िे वाट पाहाि राहहले. आम्ही काय ्त्तर द्याव ेयािा हविार करीि राहहलो. 
आहण काहीि ्त्तर न सुिलयामुळे सारेि अर्दी अस्वस्थ होऊन रे्लो. पण िे मात्र अर्दी शािं होिे. 
कारण हवलंब होि होिा. िो आमच्याकडून. त्याचं्याकडून नव्हे. 
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या स्िब्धिेच्या अवसराि िात्साव हसू लार्ले आहण मर् त्यानंी आम्हाला त्या प्रकारािे कारण 
हवशद कन न साहंर्िले. 
 

“काही हदवसापूंवीं मी आमच्या नव्या मोलकरणीला घराच्या पुढच्या दरवाजािी हकल्ली कोठे टारं्नू 
ठेवावयािी िे समजावनू सारं्ि होिो. मी हिला म्हटले, काल रात्री मी घरी परि आलो िेव्हा हकल्ली 
कुलुपाि असलेली पाहहली .....’ मी माझा आवाज वर िढहवला होिा. पण मला पुढे काय म्हणावयािे होिे 
िे मी हवसन न रे्लो. एकदम पुढे बोलण्यािे थाबंलो आहण आपलया अभ्याहसकेि हनघून रे्लो. कमीि कमी 
पाि हमहनटाहून अहधक वळे रे्ला असेल. माझ्या दरवरज्यावर कोणी िरी ठोकलयािा आवाज आला. 
मोलकरणीने माझ्या खोलीि डोकावनू पाहहले. हिच्या डोळ्यािूंन कुिूहल ओसंडून येि होिे. आहण हिच्या 
िेहेऱ्यावर एक प्रश्नहिन्ह ठळकपणे हदसून येि होिे “हकल्ली कुलुपाि असलेली पाहहली ... आहण काय 
झाले?” हिने मला हविारले. 
 

“िेव्हा यािा अथग असा की स्वलपहवराच्या त्या िढत्या स्वरािा पहरणाम पाि हमहनटे हटकून राहहला 
होिा आहण िो खाली ्िन न पूणग हवरामामध्ये वाक्य संपण्याि त्यािे पयगवसान होईपयगन्ि त्यािी र्िी 
अडथळा सहन करण्यास ियार नव्हिी.” 
 

आज झालेलया पाठािे समालोिन करीि असिाना हदग्दशगकानंी यापुढे िुला आपलयाकरिा 
दुसऱ्यानंा वाट पाहायला कसे लावाव ेयािे रहस्य कळून आले असलयामुळे स्वलपहवरामािी भीिी वाटणार 
नाही; हा अडथळा ओलाडूंन िू पुढच्या मुक्कामाला पोिशील; आपलया भाषणाच्या स्वच्छपणा आहण 
पहरणामकारकिा वाढहवण्यासाठी वाक्ये कशी िोडावयािी हे हशकून घेशील; दुसऱ्याजवळील सपंकग  
साधनािे सामर्थयग वाढवशील; िुझी हवरामाहंवषयीिी भीिी नाहीशी होईल इिकेि नव्हे िर ्लट िुझे 
त्याचं्यावर इिके पे्रम जडेल की, त्यािंा प्रमाणाबाहेर ्पयोर् करण्यािा मोह पडण्यािी शक्यिा ्त्पन्न 
होईल; असे भाहकि केले. 
 

९ 
 

आज िात्साव वर्ाि आले िे खूप रंर्ाि असलयासारखे हदसि होिे आहण मर् एकाएकी काहीही 
कारण नसिाना िे अत्यंि शािं पण हनियपूणग कठोर आवाजाि बोलले. 
 

“If you do not devote serious attention to your lessons, I shall refuse to work with 
you!” 
 

आम्ही एकदम थक्कि होऊन रे्लो. आम्ही एकमेकाकंडे पाहहले आहण आम्हाला त्याचं्या या पाठाि 
अहिशय रस वाटिो असे त्यानंा आवकोासन देण्याच्या बेिाि आम्ही होिो. पण त्यापूवीि, आमच्या िोंडून 
काही शब्द हनघण्याच्या आधीि िात्साव मोठमोठ्याने हसू लार्ले. 
 

“मी हकिी खुशीि आहे यािी िुम्हाला कलपना आहे काय?” त्यानंी आम्हाला हविारले. “आज 
मला इिका आनंद का झाला आहे यािी िुम्हाला कलपना नसेल. आजच्या सकाळच्या विगमानपत्राि माझ्या 
एका लाडक्या हवद्यार्थयाने िार मोठे यश हमळहवलयािे मला वािावयाला हमळाले. मला आिा हे बोलिाना 
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एवढेि हव ेहोिे की, आपलया आवाजािून एक हनहिि, खंबीर आहण पक्का असा आकृहिबधं हनमाण व्हावा. 
पण प्रत्यक्षाि पहरणाम झालेला हदसला िो मात्र मी एक कडक, हिडखोर, िुसडा हशक्षक आहे, असा ठसा 
िुमच्या मनावर ्मटण्यािा.” 
 

“हवहशट ग शब्द, हवरामहिन्हे यािेंि केवळ नव्हे िर समरंथ वाक्ये आहण शब्दसंहिी यािेंही हवहशट ग 
पोि ठरलेले आहेि.” 
 

“हनसर्ाच्या अनुकरणाने त्यानंा हनहिि आकार आले आहेि. त्यानंा वरे्वरे्ळी नावहेी आहेि, 
्दाहरणाथग - आिा िुम्ही जो आकृिीबंध वापरला त्याला “हंसरंथीव” अथवा डबल बेंड पीहरयड म्हणिाि. 
त्याि प्रथम अत्युच्च हबदूपयगन्ि िढि जाणारी ्च्चाररेषा असिे. या ्च्च हबदूपाशी स्वलपहवराम आहण 
िामितकक हवश्राम हे दोन्हीही एकत्र आलेले असिाि. त्यापुढे एक वळण येिे आहण मर् एका 
स्वलपहवरामानंिर आवाज एकदम खाली येऊन आकृिीबधंाच्या िळाशी पोहोििो. काय होिे यािे 
रेखाहित्रण असे करिा येईल. 

 
नंिर िात्सावनी आमच्यासाठी खालील आकृिी एका कार्दावर काढली.” 

 

 
“हे आरोहावरोह अपहरहायग आहेि.” 

 
“अशाि िऱ्हेिे समरंथ वाक्ये हकवा वाक्याशं यािे इिरही अनेक आकृिीबंध प्रिहलि आहेि. पण हा 

हवषय मी िुम्हाला हशकवीि नसलयामुळे मी त्यािंी प्रात्यहक्षके िुम्हाला कन न दाखवीि नाही. त्याचं्याकडे 
िुमिे लक्ष वधेिो एवढेि.” 
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“नटानंा अशा रीिीिे सवग भाहषक आकृिीबधं पहरहिि असणे अर्त्यािे आहे; आहण ज्या अनेक 
कारणाकंरिा त्यानंा िे ्पयुक्ि ठरिाि, त्यािंील एक मी िुम्हाला सारं्िो.” 
 

“नट रंर्पीठावर असिाना अनेक वळेा सकारण अथवा मनािा र्ोंधळ ्डालयामुळे त्याच्या 
आवाजाच्या प्रके्षपणािी कक्षा संकुहिि होिे आहण त्याच्या ्च्चाराच्या आकृिीबधंािी रेषा पुसट बनिे.” 
 

“्दाहरणाथग रहशयन नटािी स्वाभाहवक प्रवृहत्त मंद सप्िकाि बोलण्यािी असिे िर लॅहटन नट 
िार सप्िक अहधक पसंि करिाि. या प्रकारािे वैहशष्ट्ट्य िे रंर्भमूीवर असिाना हवशषे ठळकपणे हदसून 
येिे. आनंददशगक ्द्र्ाराि मुख्य शब्दाला फ्रें ि नट िीव्र स्वर लावील िर रहशयन त्यािील मधलया 
अंिरािी अर्दी वरे्ळ्या िऱ्हेने माडंणी करील आहण शक्य िर आवाज पाडून सपाट बोलेल.” 
 

“एखादा फ्रें िमन ज्या जार्ी आपलया आवाजाच्या अंहिम मयादेपयगन्िच्या ्ंिीच्या िारस्वराि 
एखादे वाक्य त्याला रंर्दार ठळकपणा आणण्याकरिा ्च्चारील, त्याि वळेी रहशयन नट िेि वाक्य 
त्याहून दोन हकवा िीन स्वर खाली पाडून बोलेल.” 
 

“फ्रें ि नट पूणगहवराम वापरण्यापूवी आपला आवाज ्िरिा करील, िर रहशयन नट िळिे हकत्येक 
स्वर िुटक कन न पूणगहवरामािी अहंिम हनहिििा बरीिशी कमी कन न टाकील.” 
 

अशा प्रकारच्या या स्वराच्या लहान-सहान िोऱ्या लोकर्ीिे म्हणिाना केलया िर त्या हििक्याशा 
्घडकीला येि नाहीि. पण एखादा रहशयन नट अशा प्रकारािंा जेव्हा मोहलयर हकवा र्ोलडोनी याचं्या 
नाटकािूंन वापर करिो त्या वळेी त्याला आपला आवाज मंद सप्िकािून िार सप्िकाि िढवनू कसाबसा 
खेिून िाणनू वापराि आणावा लार्िो. या वळेी सुप्ि मनािा ्पयोर् करण्याि आला नाही िर नटाला 
त्यािी हकिीही इच्छा असली िरी आपला आवाज हवा िसा वळि नाही असे आढळून येिे. 
 

“हा दोष कसा दूर करावयािा? हवहशट ग वाक्याशंाच्या आकृिीबधंािा पहरिय नसलेलया अथवा 
हवहशट ग शब्दानंा नैसमितर्क रीिीने प्राप्ि झालेलया आकृहिबंधािी माहहिी नसलेलया लोकानंा ही एक न 
सोडहविा येणारी समस्या ठरिे. िर याच्या ्लट ज्यानंा या र्ोट गीिा पहरिय असिो त्यानंा नेमका ्च्चार 
कसा करावा िे आपोआप कळिे आहण बाह्य ्च्चारीि रेषेपासून अथवा हित्रात्मक रेषेपासून आरंभ कन न 
आकृिीबधंाच्या िळापयगि िे पोहोििाि अथवा भाहषक हवश्रामािंा त्याि पद्धिीने िे ठाव घेिाि.” 
 

“अशा ्दाहरणाि िुम्ही आपलया भाषणािी मयादा बाहेरील बाजूने वाढहवली पाहहजे आहण 
आंिहरक समथगनाच्या भहूमकेवन न आपलया स्वरपोिािील अन्िरे वाढवनू आवाज मोठा केला पाहहजे. असे 
केलयाने िुम्ही ज्या सत्यािा शोध करीि असाल त्याच्या जवळ जवळ याल िुम्ही सवंदेनाक्षम असाल िर 
िुम्हाला त्यािी िार लवकर ओळख पटेल. आवाजािे हवस्िृि के्षत्र आहण स्वरपोिािी वाढिी अन्िरे याना 
अहधष्ठान प्राप्ि कन न देण्याकरिा नटाला हवशषे प्रकारिी नैसहर्ंक मनोरिना आवश्यक असिे.” 

 
“एका अथी हे िार िारं्ले आहे. बाह्यारं्ानंी सुिहवलेलया ्च्चारानंा िुमच्या भावना जर ्त्साहाने 

प्रहिसाद देि असिील िर िे आपोआपि ्सळून बाहेर येईल.” 
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“याकरिा जर ्च्चारणाने िुमच्या िहजिीिी वळे आणली िर बाह्य आकृिीबधंापासून सुरवाि 
करा. त्याकरिा अहधष्ठान शोधून काढा, आहण मर् आणखी पुढे जाऊन त्याला स्वभाहवकपणे ्हिि होईल 
अशा भावािा आश्रय घ्या.” 
 

िात्साव हे सारं्ि असिानाि त्यािा र्डबडा हिटणीस वर्ाि येऊन त्यानंा बाहेर घेऊन रे्ला. 
आपण लवकरि परि येऊ असे िे म्हणाले. यामुळे आम्हाला थोडी सुट्टी हमळाली. िेवढ्या वळेाि हरंथशाने 
आपले नेहमीिे आके्षप माडंण्यास सुरुवाि केली. त्याला अशा सक्िीच्या प्रहक्रयािंा दुस्वास वाटे. त्यािे 
म्हणणे की, त्याच्या योर्ाने हनमितमिीिे स्वािंत्र्य नट ग होिे. कारण नटाला त्याकरिा हवहशट ग आहण ठराहवकि 
्च्चार प्रकार वापरणे भार् पडिे. 
 

हरंथशा ज्याला सक्िी असे म्हणि होिा िो भाषेिा नैसमितर्क रु्ण आहे असे राखमनावनी बरोबर हसध्द 
कन न दाखहवले; आहण नैसमितर्क आवश्यकिािें पहरपालन म्हणजेि ्च्चिम स्वािंत्र्य असे मानण्यािी 
राखमनावना सवय होिी. ज्या साकेंहिक वक्िृत्वात्मक पध्दिीिा हरंथशा इिक्या आरंथहाने पुरस्कार करीि 
असिो िीमधील अनैसमितर्क ्च्चार हेि खरोखर सक्िीिे प्रकार होि असे त्यािें म्हणणे होिे. आपलया ह्या 
मिाला पुट गी देण्याकरिा त्यानी लहान शहरािूंन काम करणाऱ्या एका दुय्यम दजाच्या नटीिे ्दाहरण 
हदले. या नटीच्या कामािील सारे आकषगण हिच्या बोलण्याच्या बेबंद पध्दिीि होिे. 
 

“त्यािि हििे वैहशष्ट्ट्य आहे हे िुम्ही मान्य केले पाहहजे.” हरंथशा आरंथहाने म्हणाला. “हिला जर 
भाषणािे हनयम हशकवनू ियार करण्यािा प्रयत्न केला िर हििे वैयस्क्िक अस्स्ित्वि नट ग होऊन जाईल.” 
 

“आहण िसे झाले, िर िार बरे होईल.” राखमनावनी प्रत्युत्तर हदले. एखाद्या सामान्य भहूमकेि 
िुमच्या नटीला िुकीच्या पध्दिीने बोलावयािे असेल िर माझी काही हरकि नाही. हिला िसे खुशाल कन  
द्या. मी हििी हवी िर वाहवा देखील करीन, पण हििी िी पध्दि त्या िेवढ्या कामापरुिीि ्पयुक्ि ठरेल 
बाकी एरवी िो हिला िायदेशीर न ठरिा नुकसानकारकि ठरेल. माझ्या विीने िू हिला सारं् की, िी जशी 
कामे करिे, िशी िी असूदे, पण त्याबरोबर िी जरा नीट बोलावयाला हशकेल िर लोकािंा हिच्याबद्दलिा 
आदर हद्वरु्हणि होईल आहण मर् हिच्यामधील आकषगकपणा पे्रक्षकापंयगन्ि पुरेपूर पोहोिू शकेल, आहण िो 
त्याचं्यापयगन्ि सहजासहजी पोहोिू शकण्यािे कारण, त्याच्या मार्ाि िेव्हा हिच्या या र्ावढळ भाषणािा 
अडथळा हशल्लक ्रणार नाही, हे असेल.” 
 

“प्रथम आम्हाला सारं्ण्याि आले की, आपण नेहमीच्या व्यवहाराि बोलिो िसे रंर्भमूीवर बोलिा 
कामा नये आहण आिा सारं्ण्याि येिे आहे की, कोणत्या ना कोणत्या िरी हववहक्षि हनयमापं्रमाणे बोलले 
पाहहजे. मी असे म्हणिो याबद्दल माि करा. पण रंर्भमूीकरिा आम्हाला काय असावयाला हव,े िे 
आम्हाला हनहििपणे सारं्णे आवश्यक आहे. आम्ही नेहमी व्यवहाराि ज्या पध्दिीने बोलिो त्याहून वरे्ळ्या 
रीिीने बोलणे आवश्यक आहे असा यािा अथग आहे काय? काही एका खास पध्दिीने आम्ही बोलले पाहहजे 
असे िुम्हाला म्हणावयािे आहे काय?” हरंथशाने हविारले. 
 

“होय. होय. मला िसेि म्हणावयािे आहे.” राखमनावनी हरंथशािे शब्द ्िलून ्त्तर हदले. 
“नेहमीच्या जीवनािलया प्रमाणे नव्हे; िर एका खास पध्दिीने, सामान्य जीवनािं आपण ज्या असंस्कृि 
रीिीने बोलिो िसे आपण रंर्भवूर बोलणे योग्य होणार नाही.” 
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िात्सावच्या हिटणीसानंी मध्येि आिं येऊन या वादहववादाि व्यत्यय आणला. हदग्दशगक आज 
परि येणार नाहीि असे त्यानंी साहंर्िले. 

 
यामुळे नेहमीच्या व्याख्यानाच्याबद्दल राखमनावनी आमिा कवाईिीिा वर्ग घेिला. 

 
१० 

 
आजच्या पाठाि मला िात्सावनी ऑथेल्लोिील भाषण पुनःपुनः बोलावयाला लावले आहण त्यािील 

प्रत्येक स्वलपहवरामाच्या अनुषंर्ाने माझ्या आवाजाला समाधानकारक वळण हदले. 
 

आरंभी या स्वरािी िढि केवळ औपिाहरक, िेिनारहहि राही, पण मर् त्यािला एखाद्याचं्या 
हनहमत्ताने माझ्या मनाला खऱ्याखुऱ्या सजीव लर्ावािी आठवण येई आहण िात्काळ माझे अिंःकरण 
पहरहििपणा आहण हजव्हाळा याचं्या संवदेनेने भान न जाई. 
 

या अनुभवाने ्ते्तजन हमळून मी हळू हळू धैयाने ऑथेल्लोमधील त्या ओळींना यशस्वी वा अयशस्वी 
्च्चारािंी वळणे देऊ लार्लो. लहानमोठे झोके आहण त्याबरोबर कमीअहधक िढ यािंी मी त्यानंा जोड देऊ 
लार्लो. असे करिाना योग्य आकृिीबंध हस्िर्ि झाला की हवहवध प्रकारच्या भावस्मृिी माझ्या मनाि 
जार्िृ होि. नैसहर्ंक भाषणिंत्रािा हा खरा आहण सहजस्िुरणारा ्र्म होय. आिा माझ्या मनाि िो पक्का 
झाला होिा. 
 

म्हणून मी स्वलपहवरामानंिरच्या स्वरािा वळणार ्च्चाराने पुढिा हवश्राम अहधक लाबंहवण्यािा 
प्रयत्न कन  लार्लो. याच्या योर्ाने माझ्या अंिरंर्ाि काय िालले आहे त्याच्या अथािा ठाव घेण्यास मला 
सवड हमळे. इिकेि नव्हे िर त्या संवदेनािी अनुभिूी मी पूणगपणे ्पभोर्ू शकि असे. 
 

पण मर् एक अहनट ग र्ोट ग घडली. मी आपलया भावना, हविार, पहरक्षणे यािं इिका रु्रिटून रे्लो 
की, ऐन मध्यावर भाषणाच्या संहहिेिे शब्दि मी हवसन न रे्लो. माझा आधार सुटला आहण मला थाबंणे भार् 
पडले. िरी पण िात्साव कौिुकाने स्स्मि करीि आहेि असे मला हदसून आले. 
 

“िार छान!” िे आनंदाने ्द्र्ारले. मी िक्ि पुढे काय होईल यािा अजमास केला होिा आहण िू 
त्या हवश्रामािील संभवनीय र्ोट गीिा िात्काळ शोध घेण्यास सुरवाि केलीस. खरे म्हणजे आपलया िामितकक 
हवश्रामािें िू मानणसक णवश्रामात न पान्िर केले आहेस. िसे करणे िार िारं्ले आहे. मात्र येवढीि 
खबरदारी घेणे आवश्यक आहे की, िामितकक हवरामाचं्या कायािा अहधकार मानहसक हवराम बळकावणार 
नाहीि िर त्याच्या त्या कायाला पुट गी देिील. हशवाय त्यािें स्विःिे जे कायग आहे िे त्यानंी नीटपणे पार 
पाडले पाहहजे. नाही िर, कोस्त्या, आिा िू अडकला आहेस असे संकट ्द भवणे अपहरहायग होईल.” 
 

“या दोन प्रकारच्या हवश्रामािें स्वभावधमग काय आहेि हे मी िुला समजावनू साहंर्िले म्हणजे मी 
िुला आिा जी खबरदारी घेण्यािा सल्ला हदला त्यािे ममग िुला ्मजून येईल. िामितकक हवश्राम याहंत्रक 
रीिीने पहरमाणािंी आहण सहंहिेिील वाक्यािंी आकृिी ठरवीि असिाि. त्याचं्या योर्ाने अथगहनष्ट्पिीला 
मदि होि असिे. िर मानहसक हवश्राम हविार, वाक्ये आहण पहरमाणे यानंा ििैन्य प्राप्ि कन न देि 
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असिाि. शब्दाचं्या अिंःसंहहिेिील आशयािी अहभव्यक्िी करण्याला त्यािंी मदि होि असिे. िामितकक 
हवश्राम नसलेले भाषण समजावयाला कहठण होिे; िर मानहसक हवश्रामाचं्या अभावी िे हनजींव बनिे.” 
 

“िामितकक हवश्राम हनस्ष्ट्क्रय औपिाहरक आहण र्हिहीन असिो. मानहसक हवश्राम हक्रया आहण भव्य 
आंिहरक आशय यानंी पहरपूणग असिो.” 
 

“िामितकक हवश्राम आपलया मेंदूिी िर मानहसक हवश्राम आपलया भावनािंी सेवा करिो.” 
 

“एक थोर अहभनेिा एकदा म्हणाला होिा, िुमिे भाषण संयहमि असू द्या आहण िुमिे हवराम 
बोलके राहू द्या. मानहसक हवश्राम नेमके हेि करीि असिाि. बोलकी स्िब्धिा, माणसामाणसािं सपंकग  
साधण्यािे िे एक अत्यंि महत्वािें साधन आहे. आज, कोस्त्या, िू स्विःि िे शोधून काढले आहेस. 
स्विःिी िरिदारी स्विःि करणाऱ्या या हवश्रामािें वापर केलयाहशवाय िुला राहिाि आले नाही. त्याि 
शब्दािंी जार्ा, डोळे, मुद्राहभनय, हकरणािें ्त्सजगन, आहण हदसिील न हदसिील अशा सूिक हालिाली 
घेि असिाि. ही आहण अशीि आणखी हकत्येक जाणिी आहण अजाणिी अहभसंवादािी साधने त्यािं 
अंिभूगि असिाि. 
 

“या सवामुळे शब्दाला पहरपूणगिा येिे. हवश्रामाि त्यािंा वापर होिो िेव्हा त्यािंी ्त्कटिा सिाई 
आहण पहरणामकारकिा अनेक पटीने वाढिे. त्याचं्या शब्दाच्या बरोबरीने केलेलया वापरापेक्षा असे मकू 
संभाषण शब्दयुक्ि संवादापेक्षा मुळीि कमी आकषगक कमी साहमप्राय अथवा कमी खात्री पटहवणारे असि 
नाही.” 
 

“अंिःसहंहिेिा जो भार् आपलया जाणत्या मनािूनि नव्हे िर आपलया सुप्ि मनािूनही प्रकट 
झालेला असिो आहण ज्यािी प्रत्यक्ष प्रकटन साधनाचं्या मदिीने आपण सहजासहजी अहभव्यक्िी कन  
शकि नाही त्यािंी अहभव्यक्िी हे हवश्राम करीि असिाि. या सवग अनुभिूी आहण त्यािें प्रकटन आपलया 
कलेच्या दृट गीने िार मोलािे आहण महत्वािे आहे हे िू जाणिोस.” 
 

“हजथे िाहकंक अथवा व्याकरणमूलक हवश्राम येणे अशक्य वाटिे अशाही हठकाणी मानहसक हवश्राम 
बेधडक प्रवशे करिो. ्दाहरणाथग : आपण अशी कलपना कन  या की आपली नाटक मंडळी परदेशच्या 
प्रवासाला जाि आहे. आम्ही आमच्याबरोबर िक्ि दोन वर्ळून बाकीिे सारे हवद्याथी नट नेणार आहोि. “हे 
दोघे कोण?” कोस्त्या ्त्सुकिेने पॉलला हविारिो. “मी आहण ....” (या हठकाणी िो आर्ामी आघाि 
हलका करण्यासाठी अथवा ्लटपक्षी आपलया मनािील िीड अहधक ्त्कट करण्यासाठी मानहसक 
हवश्राम घेिो) “ . . . . आहण .... िू” पॉल ्त्तर देिो. 
 

“आपण सवगि जाणिो की, “आहण” या शब्दयोर्ी अव्ययानंिर काहीही हवश्राम येऊ शकि नाही. 
परंिु मानहसक हवश्राम िशा प्रकारिा हनयम मोडून बेकायदेशीरपणे मध्येि थाबंण्याहवषयी काहीही खंि 
बाळर्ि नाही. हकबहुना मानहसक हवश्रामाला, िामितकक हवश्रामािी-अथाि िो नट ग होऊ न देिा जार्ा 
घेण्यािा स्वाभाहवक हक्कि असिो.” 
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“त्या दुसऱ्या हवश्रामाकरिा अर्दी हकहिि, कमीअहधक हनहिि असा वळे राखून ठेवलेला असिो. 
हा वळे जर वाढहवला िर अत्यंि िकग शुद्ध असलेला हवश्राम िात्काळ सहक्रय मानहसक हवश्रामाि रुपान्िरीि 
झाला पाहहजे त्यािी कालमयादा हकिी असावी हे हनहिि नाही. या हवश्रामाला कालािी िमा नसिे. 
हववहक्षि हक्रयेच्या हेिुिी पहरपूिी करण्याकरिा जेवढी आवश्यकिा असेल िेवढा िो लाबंवला जाऊ 
शकिो. नाटकािे परप्रयोजन आहण हक्रयेिी अखंड रेषा ही त्यािी ्दे्दश्ये असिाि आहण त्यामुळे िो 
पे्रक्षकािे अवधान पकडून ठेव ूशकिो.” 
 

“कधी कधी सबंध प्रवशेच्या प्रवशेि मानहसक हवश्रामाच्या वापरावर आधारलेले असिाि. या 
हवश्रामानंा आम्ही कधी कधी िारक हवश्राम असे म्हणि असिो.” 
 

“िरीपण िार लाबंलयामुळे मानहसक हवश्राम कंटाळवाणे होणार नाहीि याबद्दलिी जाणिेपणे 
खबरदारी घेिली पाहहजे. हक्रयेला ्दे्दश्यािी जोड हमळेनाशी झाली की िात्काळ लाबंणीिी ही कंटाळवाणी 
प्रहक्रया सुन  होिे. याकरिा िसे होण्यापूवीि त्यािी जार्ा पुन्हा ्च्चाहरि शब्दाने घेिली पाहहजे. मानहसक 
हवश्रामािे जेव्हा केवळ साध्या अकारण थाबंण्याि पयगवसान होिे िेव्हा संकट ्द भवणे अपहरहायग आहे. 
कारण िेव्हा िो केवळ हवश्रामासाठी हवश्राम ठरिो आहण िसे होणे खेदकारक आहे. कलात्मक हनमितमिीच्या 
हवणकामाि त्याच्या योर्ाने मध्येि एक खाडंवा पडिो.” 
 

“कोस्त्या, िुझ्या बाबिीि आज नेमके हेि घडले आहण म्हणूनि मी येवढ्या र्डबडीने िुझी िकू 
हवस्िारपूवगक दाखवनू हदली. या प्रकारिी िूक भहवष्ट्यकाळाि पुन्हा न करण्यािी िुला आर्ाऊ सूिना 
हमळावी हा त्यामार्ील माझा हेिु होिा. िुला हव्या असिील हििक्या वळेा िामितकक हवश्रामाच्या जार्ी िू 
मानहसक हवश्राम घेि जा. पण िसेि काही हवशषे कारण असलयाहशवाय िे लाबंून कंटाळवाणे मात्र कन  
नको.” 
 

“याहशवाय आणखीही एक प्रकारिा हवश्राम भाषणाि येि असिो. संर्ीिाच्या पहरभाषेि आम्ही 
त्याकरिा लुलिपॉझे Luftpause ही जमगन संज्ञा वापरीि असिो. हवा अथवा वकोास घेण्याकरिा हा हवश्राम 
असिो. िो अत्यंि आखूड असिो. िक्ि वकोास जलदीने आि घेण्यापुरिाि. िुटकी वाजवावयाला 
लार्णाऱ्या वळेापेक्षा त्याला अहधक वळे लार्ि नाही. बहुशः लुलिपॉझे हा खरोखरीिा िुकडा नसिोि. 
र्ाणे अथवा भाषण याचं्या र्िीिील िो एक क्षणामात्रािा हवलंब असिो आहण िो घेऊनही ध्वनीिी रेषा 
अखंड राहाि असिे.” 
 

“सवगसाधारण भाषणाि, हवशषेिः जलद आहण बडबडीच्या भाषणाि वकोासाकरिा घेिलेला हा 
हवश्राम काही हवशषे शब्द पुसटक करण्यासाठी वापरला जाि असिो.” 
 

“आिा िुम्हाला भाषणािील सवग हवराम आहण हवश्रामािंी माहहिी झालेली आहे. त्यािंा कसा वापर 
करावयािा याबद्दलच्या सवगसाधारण अटीही िुम्हाला समजलेलया आहेि. हवराम हे भाषणिंत्रािील एक 
अत्यंि महत्वािे द्रव्य, खरे हुकुमािे पान आहे.” 
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११ 
 
“आपलया मार्च्या पाठाच्या वळेी हवरामाहवषयी काही महत्वाच्या र्ोट गींिा आपण शोध घेिला; 

आहण त्याआधी भाषणाच्या दुसऱ्या एका अंर्ािा, स्वराच्या आरोहावरोहािा हविार केला.” िात्सावनी 
आरंभ केला. 
 

“यािंील दुसऱ्याहवषयी आपण हवरामहिन्हाचं्याही दृट गीने बोललो. परंिु अजूनही िो हवषय 
संपलेला नाही. भाषणासंबधंीच्या िुमच्या मूलभिू समस्येच्या —िुमच्या भूणमकेच्याअतंःसंणहतेचेिब्दात
प्रकटीकरि करण्याच्या दृट गीने त्यािा िुम्हाला अहधक ्पयोर् होण्यासारखा आहे.” 
 

“म्हणजे वस्िुिः िुम्ही नाटकािील इिर पात्राबंरोबर सशब्द अहभसंवाद करीि असिाना िुमच्या 
हािाि हुकुमािे एकि पान नसिे िर दोन असिाि. स्वरािा आरोहावरोह आहण हवश्राम ही खूपि ियारी 
झाली. हिच्या मदिीने िुम्हाला केवढे िरी मोठे कायग साध्य करिा येण्यासारखे आहे. आहण त्याकरिा 
्च्चाहरि शब्दािी िुम्हाला कास धरावी लार्णार नाही. िर केवळ स्विःला ध्वनीशी मयाहदि ठेऊन िुम्ही िे 
साध्य कन  शकाल.” 
 

यानंिर िात्साव एका आरामखुिीि आरामाि बसले. त्यानंी आपले हाि डोक्याखाली ठेवले आहण 
हनिल आसनािे ठाण माडूंन, भावनापूणग रीिीने आपले भाषण करण्यास त्यानंी सुरवाि केली. प्रथम एक 
र्द्य आहण नंिर दुसरे छंदोबध्द भाषण त्यानी म्हणून दाखहवले. िे एका अपहरहिि परंिु आन्दोलनयुक्ि 
भाषेि बोलि होिे. आकलन न होणारे अनेक शब्द भावनापूणग रीिीने आहण प्रिंड आन्दोलनयुक्ि स्वराि िे 
्च्चाहरि होिे. त्यािंा आवाज शब्दािा वषाव करीि खूप ्ंि िढे; आहण मर् िे िो शक्य हििका खाली 
आणीि; व शब्दाच्या द्वारा जे व्यक्ि झालेले नसेल िे िे स्िब्ध राहून आपलया नजरेने भन न काढीि. हे सारे 
िे प्रिंड आिंहरक शक्िीने करीि होिे. पण त्याि आरडाओरडा नव्हिा. त्यािे काही ्दे्रक हवशषे 
आन्दोहलि, पध्दिशीर रीिीने आकाराला आणलेले आहण पूणगपणे व्यवस्स्थि रिलेले वाटि, िर काही 
वाक्ये ऐकू येण्या न येण्याइिकी अस्पट ग होि. पण आिंहरक अनुभिूीच्या भावाने िी ्त्कटपणे र्मितभि 
झालेली असि. अशा क्षणी त्याचं्या डोळ्याि जवळ जवळ अश्रू ्भे राहहलेले हदसि. आपलया भावनाना 
आवर घालण्यासाठी त्यानंा अत्यंि प्रकटनक्षम असा हवश्राम घ्यावा लारे्. पुन्हा त्याचं्या अंिरंर्ाि काही िरी 
बदल होई. पनु्हा त्यािंा आवाज दमदार बने. आहण आपलया िारुण्यपूणग ्भारीने िे आम्हाला थक्क करीि. 
हा ्दे्रक एकाएकी थाबंहवला रे्ला. आहण िे परि आपलयाला स्िब्धपणे हविाररंथहण करण्याच्या मानहसक 
अवस्थेि रे्ले. आहण नुकिाि त्याच्या हठकाणी हदसणारा सारा ्त्साह सवगस्वी मावळलेला हदसला. 
 

या प्रवशेािा शवेट त्यानंी अत्यंि ्दात्त भावनात्मक आकृहिबधंाने केला. या प्रवशेािील र्द्य, पद्य, 
त्यािप्रमाणे हजच्या द्वारा त्यानी त्यािंी अहभव्यक्िी केली िी भाषा ही सारी िात्साविी स्विःिी हनमितमिी 
होिी. 
 

“िेव्हा आिा िुमच्या लक्षाि आले असेल की”, िे समारोप कन  लार्ले, “मी िुम्हाला न 
समजणाऱ्या एका भाषेि बोलि होिो आहण िरीसुद्धा िुम्ही अत्यिं सावधानिेने माझे भाषण ऐकि होिा. मी 
अर्दी हनिल बसलो होिो. कोणत्याही प्रकारच्या हालिालींिा वापर करीि नव्हिो; िरीही िुम्ही आपली 
नजर माझ्यावन न िळू हदली नाही. मी मधूनि हनःशब्द असे आहण िरी िुम्ही माझ्या त्या हनःशब्दिेिा अथग 
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समजून घेण्यासाठी िीि घुसण्यािा प्रयत्न करीि असा. मला कोणीही काहीही अंिःसंहहिा पुरहवली 
नव्हिी. पण मी आपण होऊन स्विःसाठीि आपली संकलपने, प्रहिमा, हविार आहण भावना हनमाण कन न 
त्यानंा ध्वनीमध्ये रंथहथि केले होिे. याच्याशी जे जे संबहंधि आहे असे मला वाटले, त्यािा मी त्याि समावशे 
केला. अथािि हा संबंध अत्यंि सवगसाधारण स्वन पािा आहण हठसूळ होिा. आहण त्यामुळे स्वाभाहवकि 
त्याने ्मटहवलेला ठसा त्याि स्वन पािा असणार. एका बाजूने मी हे सारे ध्वनींिा वापर कन न साध्य केले 
आहण दुसऱ्या बाजूने आरोहावरोह आहण हवश्राम यािंा वापर केला. आपण एखाद्या परदेशी नटाने केलेले 
नाट्यवािन हकवा नाट्यदशगन ऐकिो आहण त्यािा रसास्वाद घेिो िेव्हा जे घडिे त्याच्यासारखेि खरोखर 
हे नाही का? िे आपलयावर अहिशय पहरणाम कन न आपलया भावना आहण मानहसक अवस्था क्षुब्ध करीि 
नाहीि काय? आहण िरीही त्यानंी रंर्पीठावन न ्च्चारलेलया शब्दािंा काहीही अथग आपलयाला समजलेला 
नसिो. 
 

यािे आणखी एक ्दाहरण, थोड्याि हदवसापूंवी माझा एक स्नेही एका परदेशी नटाला केलेलया 
नाट्यवािनािी भरमसाठ वाखाणणी करीि होिा. 
 

“त्याने काय वािले?” मी हविारले. 
 

“मला माहहि नाही. त्यािील एकाही शब्दािा अथग मला कळि नव्हिा.” 
 

“शब्दाहूंन वरे्ळ्या अशा काही िरी साधनानी िो नट आपला प्रभाव पाडीि होिा हे ्घड आहे. 
 

“त्याच्या पहरणामकारकिेिे रहस्य कशाि होिे?” 
 

“श्रोत्यावंर केवळ शब्दाशी संबंहधि असलेलया हविारािंा, समजुिींिा आहण प्रहिमािंाि पहरणाम 
होिो असे नव्हे; िर शब्दाच्या ्च्चारािा पोि, त्याच्या रंर्च्छटा, आरोहवरोह, हवश्राम यािंाही त्याचं्यावर 
पहरणाम होि असिो. शब्दाकडून जे अव्यक्ि राहहलेले असिे त्यािी पहरपूिी त्याचं्याकडून केली जाि 
असिे.” 
 

“आरोहवरोहआणिणवश्रामयामध्येऐकिाऱ्यावरप्रबलभावणनकपणरिामकरण्याचीस्वयणंसध्द
िस्क्स्पतआहे. यािा पुरावा म्हणून मी आिा िुम्हाला न समजणाऱ्या भाषेि केलेले भाषण नमूद करिो.” 
 

१२ 
 

आज मी आपले ऑथेल्लो मधील भाषण कन न दाखहवलयावर हदग्दशगकानंी त्याच्यावर भाष्ट्य केले. 
 

“आिा िुझे बोलणे नुसिे ऐकू येिे इिकेि नव्हे िर िर िे प्रभावीही होिे. परंिु हजिके प्रभावी िे 
व्हावयाला पाहहजे हििके सामर्थयग त्याि अजून आलेले नाही.” 
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आपलया भाषणािा भावनात्मक पहरणाम मोठ्याने ओरडून आहण जुन्या परंपरेप्रमाणे हवकारासाठी 
हवकारािे प्रदशगन करण्यािा हेिू धन न मी वाढहवण्यािा प्रयत्न केला. अथािि त्यािा पहरणाम घाईघाईने 
बोललयामुळे लयी प्रमाणे हबघडून िी पुसट होण्याि आहण स्नायूंवर िाण पडण्याि झाला. 
 

“काय घोटाळा केलास हा?” िात्सावनी जोराने टाळी वाजवनू मला झटक्याने मारे् खेिले. “एका 
झपाट्याि आपलया आिापयगन्िच्या सवग कामािा िू सत्यानाश कन न टाकलास. आपलया शब्दािंा अथग, 
त्यािंी संर्िी यािंा खून पाडलास.” 
 

“मी िे अहधक बळकट आहण आकषगक करण्यािा प्रयत्न करीि होिो.” मी र्ोंधळून जाऊन 
आत्मसमथगन करण्यािा प्रयत्न केला. 
 

“त्यािे सामर्थयग त्यािील सुसबंद्धिा आहण िकग शुद्धिा याि असिे हे िुला माहीि नाही काय? आहण 
त्यािंाि िू धुव्वा ्डवनू हदलास.” 
 

“रंर्भमूीवर अथवा नेहमीच्या व्यवहाराि, कोणत्याही प्रकारिे खास आघाि न हदलेले, आवाजािे 
िढ्िार नसलेले, शब्दोच्चारािील अन्िर हवनाकारण न वाढहवलेले आहण ्च्चारािें रंु्िारंु्िीिे आकृिीबंध 
नसलेले असे साधेसीधे बोलणे िू कधी ऐकले नाहीस काय?” 
 

“बुहद्धपुरस्सर हदलेलया आघािािंा अभाव असिाही अशा प्रकारिे भाषण अत्यंि पहरणामकारक 
होऊ शकिे. मात्र त्याकरिा हविारािे स्पट गीकरण स्वच्छ आहण पटणाऱ्या पद्धिीने कराव ेलार्िे. शब्दोच्चार 
संयहमि असाव ेलार्िाि. आहण शब्द आहण वाक्ये यािंी नीट जुळणी झालेली असावी लार्िे.” 
 

“म्हणून िुला हव्या असलेलया प्रबल पहरणामाकरिा प्रथम िुला िकग शुध्द रीिीने, सुसंबध्दपणे 
आहण शब्दाशब्दाि आहण वाक्यावाक्याि योग्य अंिर राखून बोलले पाहहजे.” 
 

मर् मी त्या ओळी पूवीच्या पध्दिीने पनु्हा बोललो पण आिाही त्या पूवी इिक्याि स्वच्छ आहण 
िेव्हाच्या इिक्याि शुष्ट्क होत्या. आिा आपण एका दुट ग िक्रापत्तीि सापडलो आहो असे मला वाटू लार्ले 
पण िीिून स्विःिी सुटका कशी कन न घ्यावयािी िे मात्र मला कळेना. 
 

“आिा िुझ्या ध्यानाि आले असेल की, आपलया भाषणािील सामर्थयािा हविार करण्यास िुला 
अजून बराि वळे आहे. अनेक पहरस्स्थिी आहण अटी याचं्या सयंोर्ाने िे आपोआप हवकहसि होईल. त्या 
अटी आहण िी पहरस्स्थिी कोणिी यािा िू शोध घेिला पाहहजेस.” 
 

“कोठे? कसा?” 
 
“भाषणाच्या द्वारा पहरणाम हनमाण करण्याच्या वरे्वरे्ळ्या नटाचं्या वरे्वरे्ळ्या कलपना आहेि. 

काही शारीहरक िाणामधून िो हनमाण होईल असे मानिाि. िे मुठी आवळिाि. जोरजोराने वकोासोच्वास 
कन  लार्िाि. पायापासून डोक्यापयगन्ििे सारे अंर् थरथरिा याव े म्हणनू एका जार्ी हखळून राहिाि. 
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आहण हे सारे िे पे्रक्षकावंर छाप पाडण्यासाठी करीि असिाि. या पध्दिीि आिा मी करिो आहे त्याप्रकारे 
आवाज आडव्या सरळ रेषेि दाबून बाहेर जाि असिो.” 
 

आमच्या रंर्भमूीच्या पहरसरािील पहरभाषेि आवाजािी जाडी वाढहवण्याकहरिा त्यावर दाब 
घालण्याच्या या पध्दिीला आम्ही आत्यहंिक िाणािा अहभनय (High Tension Acting) म्हणि असिो. 
वस्िुिः त्याने आवाजािी जाडी वाढि नाही. िक्ि आरडाओरडा केलयामुळे घसा कोरडा पडिो, 
आवाजािी िेक संकुहिि होिे, एवढेि िीि साध्य होिे. 
 

“िू स्विः यािा अनुभव घेऊन पाहा. दुसऱ्या हकवा हिसऱ्या पट्टीिील पुष्ट्कळसे स्वर घे आहण जेवढी 
शक्िी िुला वापरिा येईल िेवढी वापन न, ‘मला आिा यापुढे हे सहन होणार नाहीं.’ हे लहानसे वाक्य 
म्हणून पाहा.” 
 

“िात्सावनी साहंर्िलयाप्रमाणे मी कन न पाहहले.” 
 

“हे िार कमी झाले. याहून अहधक मोठ्याने बोल.” त्यानंी आदेश हदला मी िे वाक्य आपलया 
आवाजाला हजिका िाण देिा येईल हििका देऊन ्च्चारले. 
 

“अहधक - अहधक मोठ्याने!” िात्सांवनी आरंथह धरला. “आपली आवाजािी ्ंिी वाढव ूनको.” 
 

मी त्याचं्या आदेशानुसार केले. शरीरािील िाणामुळे मला झटका बसलयासारखे झाले. माझा घसा 
दाबलयासारखा झाला. माझी मयादा सकुंहिि झाली. परंिु त्यामुळे माझ्या आवाजाच्या जाडीवर मात्र काही 
्पयुक्ि पहरणाम झाला नाही. 
 

िात्साव मला जसजसे अहधकाहधक पुढे पुढे खेिीि नेऊ लार्ले िसिसे मला आपले सारे बळ 
एकहत्रि कन न नुसिे ओरडणे भार् पडले. 
 

“हा िुझ्या आत्यहंिक िाणाच्या पध्दिीिा पहरणाम, सक्िीच्या दाबाने आवाजािी आडव्या सरळ 
रेषेि शारीहरक हनहमंहि करण्यािी ही पध्दिी” िात्साव म्हणाले. 
 

“आिा दुसरा याच्याहून वरे्ळ्या प्रकारिा त्याच्या हवरुध्द हदशिेा प्रयोर् कन न पाहा. आपले सवग 
वाहिक ्पकरणे मोकळी कर. सवग दाब आहण िाण काढून टाक. हवकारािें पहरणामकारक प्रकटन 
करण्यािी कलपना सोडून दे आहण आवाजाच्या जाडीिी िारशी काळजी कन  नकोस. आिा िेि वाक्य 
पुन्हा मला शािंपणे त्यािा पल्ला जेवढा रुन्द होईल िेवढा रुन्द कन न आहण शब्दोच्चारािी पध्दिी यथाथग 
ठेऊन बोलून दाखव. ज्याच्या योर्ाने िुझ्या भावना ्ते्तहजि होिील अशा काही र्ृहहि पहरस्स्थिीिी 
कलपना मनाि आण.” माझ्या मनाि हविार आला की, मी हशक्षक असिो, आहण हरंथशासारखा अनुक्रमाने 
िीन हदवस वर्ाि रोज अधा िास ्शीरा येणारा हवद्याथी माझ्या हािाखाली असिा िर िसलया 
अव्यवस्स्थि विगनाला आळा घालण्यासाठी मी काय केले असिे? 
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या भहूमकेवन न िे वाक्य ्च्चारणे मला सुकर झाले. आहण माझ्या आवाजािा पल्लाही आपोआपि 
अहधक हवस्िृि झाला. 
 

“मघाशी िू ओरडून बोलि होिास िेव्हापेक्षा िेि वाक्य आिा हकिी अहधक पहरणामकारक झाले हे 
िुझ्या लक्षाि आले का? आहण िरी सुध्दा िुला त्या साऱ्या प्रसूहि-वदेना सोसाव्या लार्लया नाहीि.” 
िात्सावनी खुलासा केला. 
 

“आिा िेि शब्द त्याहून अहधक पल्लेदारपणे ्च्चान न दाखव. पूवीप्रमाणे नव्हे, त्याहूनही वरच्या 
सप्िकाि.” 
 

हे साध्य करण्याकरिा त्या वाक्याच्या पाठीमारे् मला एक नवीनि भहूमका हनमाण करणे प्राप्ि 
होिे. मी कलपना केली की, “हनक्षनू साहंर्िले, कान ्घाडणी केली, धाक घािला, धमकी हदली िरीही 
पुन्हा हरंथशा आज ्शीराि वर्ाि आला आहे. माझे सवग ्पाय हरले. आिा अखेरिा ्पाय योजणे मला 
भार् होिे. 
 

“आिा यापढेु मला हे सहन होणे शक्य नाही!!!” माझ्या िोंडून हे वाक्य िाडकन बाहेर पडले. िे 
मोठ्याने ्च्चारले नव्हिे. कारण मी स्विःला सावन न बोलि होिो. मला वाटि होिे की माझ्या भावना 
अजून हशखराला पोहोिलेलया नाहीि.” 
 

“छान!” िात्साव आनंदाने म्हणाले, “आिा हे वाक्य जोराने ्च्चारले रे्ले. पण िार मोठ्याने नव्हे 
आहण िाणनूही नव्हे. स्वराच्या ्च्चनीि हालिालींना होणारा हा पहरणाम. याि आत्यहंिक दाबाच्या 
िाणािी अथवा आवाज दाबनू िो आडव्या रेषेि खेिण्यािी िू पूवी करीि होिास िशी काहीही र्रज पडली 
नव्हिी.” 
 

“जेव्हा िुला आपलया आवाजाि िाकद हवी असेल िेव्हा आपला आवाज आहण त्यािील ्च्चारािे 
बदल यािंी वरपासुन खालपयगन्िच्या अवकाशाि, ्च्चार रेषेच्या बदलत्या आकृहिबधंाि, रिना कर. 
िळ्यावर वरे्वरे्ळ्या िऱ्हेिे आकृहिबधं िू खडूने काढिोस, त्याप्रमाणेि हे आकुहिबधं आवाजाच्या मदिीने 
हसध्द करावयािे असिाि.” 
 

“केवळ ओरडून बोलि असिाना आपण आवाजािी िाकद वाढवीि आहोि असे मानणाऱ्या नटानंा 
िू आपले आदशग मानू नकोस. मोठ्याने ओरडणे म्हणजे िाकद नव्हे. िे केवळ मोठ्या आवाजाने ओरडणेि 
होय.” 
 

“मोठा आवाज हकवा लहान आवाज म्हणजे कोमल हकवा िीव्र पण िुम्ही जाणिाि की िीव्र 
स्वयंहसध्दपणे िीव्र नसिो, िर िीव्रिा म्हणजे केवळ कोमल नसण्यािी स्स्थिी.” 
 

“आहण ्लटपक्षी कोमल कोमल नसिो. िो िीव्रही नसिो.” 
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“िीव्र स्वयंहसध्दपणे िीव्र नाही, अथवा कोमल स्वयहंसद्धपणे कोमलही नाही; या माझ्या हवधानािंा 
अथग काय? त्यािा अथग इिकाि की त्या दोहोंपैकी एकालाही हनमितववाद म्हणिा येईल असे माप नाही. त्यािें 
वजन होऊ शकि नाही हकवा पट्टीने त्याचं्या लाबंीरंुदीिे मापही घेिा येणार नाही.” 
 

“िीव्र हे एक सापेक्ष संकलपन आहे.” 
 

“कलपना कन या की, ऑथेल्लोमिील हे भाषण िू अर्दी हलक्या स्वराि बोलण्यास सुरुवाि केली 
आहेस. त्यािील पढुिी ओळ िू अहधक मोठ्या आवाजाि बोलू लार्लास िर त्यािा अथग सुरुवािीच्या 
ओळीच्या ‘कोमला’ि बोलि राहहला नाहीस असा होईल.” 
 

“यापुढिी ओळ िू आणखी अहधक मोठ्या आवाजाि ्च्चारली, िर िे अहधकि कमी कोमल 
होईल. अशा रीिीने िू ‘िीव्र’शी पोिेपयगन्ि हा क्रम िालू राहील. पायरी पायरीने क्रमशः आपलया आवाजािी 
घनिा वाढहविा वाढहविा िू आवाजाच्या घनिेच्या अशा अखेरच्या अवस्थेला पोहोिशील की हििे 
‘अहििीव्र’ याहून वरे्ळे वणगनि करिा येणार नाही. ‘कोमलािीकोमला’ पासून ‘िीव्राहििीव्रा’च्या 
दरम्यानच्या स्वरसप्िकाचं्या ध्वनीच्या कके्षि, आपणाला आवाजाच्या सापेक्ष घनिेच्या हवहवध पायऱ्यािंा 
पसारा ्पलब्ध होि असिो. पण अशा रीिीने आपलया आवाजािा वापर करीि असिाना िुम्हाला िार 
बारकाईिे र्हणि करणे अर्त्यािे असिे, आहण आपलया पहरमाणािंी िुम्हाला पुरेपूर खात्री असावी लार्िे. 
िसे नसेल िर िुम्हाला अहिरंजनािा मोह पडणे अहिशय सोपे असिे.” 
 

“हकत्येक िारिम्य नसलेले र्ायक िार मोठ्या आहण िार लहान स्वराचं्या हवरोधरिनेि मोठे 
कौशलय आहे असे समजिाि. िैकॉहवस्कीच्या सेरेनेडमधील सुरुवािीिे शब्दािंा अहििीव्राि िर त्या 
नंिरच्या शब्दािंा, िात्काळ, ऐकू येईल न येईल इिक्या हलक्या अहिकोमलाि, िे ्च्चार करिाि, आहण 
मर् पुन्हा अहििीव्राि हकिाळू लार्िाि; आहण त्यािंील हर्िारींच्या मोहक ध्वनींच्या वणगनपर शब्दाचं्या 
जवळ जवळ येिाि, अिानकपणे, ‘कम टु मी माय् डाहलंर्’ हे शब्द अहिकोमलस्वरामध्ये ्च्चारिाि. या 
प्रकारच्या ्त्पािी हवरोधाहूंन अहधक अहभरुहिहीनिा दशगहवणाऱ्या कृिीिी िुम्ही कलपना िरी कन  शकाल 
काय?” 
 

“रंर्भमूीवरही असेि प्रकार घडि असिाि. आधी आरडाओरडा आहण घसेिोड आहण मर् त्याच्या 
मार्ोमार् हलक्या आवािील कुजबजु. याचं्या पाठहशवणीिा खेळ अनेक करुण प्रसंर्ाि िाललेला हदसिो; 
आहण ्च्चारलेलया शब्दािंा खराखुरा आशय आहण त्यािंा भावाथग यािंी कोणाला दादही नसिे.” 
 

“पण याहून अर्दी वरे्ळ्या जािीिे असेही काही र्ायक आहण नट आहेि. त्यािें आवाज हकरटे 
असिील, त्यानंा िारशा नैसहर्ंक अनुकूलिेच्या देणग्याही लाभलेलया नसिील; पण िीव्र आहण कोमल 
यािंा योग्य वापर कन न आपलया अलप देणग्यािंाही िे दशरु्हणि आभास हनमाण करीि असिाि.” 
 

“त्यािंील हकत्येकािंी िर वाणीिा ििुराईने वैहित्र्यपूणग वापर करणारे म्हणनू ख्यािी असिे. पण 
िे स्विः मात्र आपली िी प्रहसध्दी म्हणजे िंत्र आहण कला यािंा र्ौरव आहे हे पूणगपणे जाणनू असिाि.” 
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“याकरिा, िुम्हाला आपलया भाषणाि खरेखुरे बळ यावयाला हव े असेल िर आवाजाच्या 
लहानमोठेपणािा हविार हवसन न जा; आहण त्यािंील आरोहावरोहािंी वळणे, वळसे, िसेि त्यािंील 
हवरामस्थळे यािंी आठवण ठेवा.” 
 

“आपलया आवाजाच्या वापराच्या सवग पध्दिी आहण स्वर पोिािें सवग प्रकार ्पयोर्ाि आणून 
झाले. पायरी पायरीने केलेला हवकास, िकग शुध्द आहण सुसंर्ि श्रेणीकरण अंमलाि आले. ्च्चारणाच्या 
सवग जािीच्या रेषा आहण बंध हसध्द झाले की, मर् हव े िर एखाद्या स्वर्िाच्या, प्रवशेाच्या, अथवा 
नाटकाच्या अखेरीस थोडावळेापयगन्ि िुम्ही मोठा आवाज ्पयोर्ाि आणलाि िरी हरकि नाही पण 
िेव्हाही िसे करणे नाटकाच्या वास्िव आशयाशी हकिीसे सुसंर्ि आहे यािे अवधान आहण औहित्य िुम्ही 
साभंाळलेि पाहहजे.” 
 

“िोमास्सो सास्लिनींना कोणी िरी एकदा हविारले होिे की, एवढ्या ्िारवयाि आपलया काही 
भहूमकाि िुम्हाला इिक्या आवशेाने ओरडण्यािी िाकद कशी राहिे? त्यावर त्यानंी ्त्तर हदले की, मी 
ओरडि नाहीि. िुम्हीि माझ्यासाठी ओरडिा. मी िक्ि आपले िोंड ्घडिो. माझे काम िक्ि आपली 
भहूमका हिच्या ्च्चिम हबदूपयगन्ि आणून पोिहवणे एवढेि असिे; आहण िे केले की, त्यानंा र्रज वाटली 
िर पे्रक्षक स्विः आपण होऊनि ओरडू लार्िाि.” 
 

“अथािि रंर्पीठावर मोठ्याने बोलणे आवश्यक व्हाव ेअसेही काही अपवादात्मक प्रसंर् असिाि. 
हवशषेिः र्दीच्या प्रसंर्ाि, पावकोगसंर्ीिाच्या साथीबरोबर, हकवा अन्य ध्वहनपहरणामाच्या संर्िीि भाषणे 
करीि असिाना िसे करण्यािी र्रज पडिे.” 
 

“पण अशाही प्रसंर्ी, हा आवाजाच्या वरे्वरे्ळ्या पायऱ्यािील सापेक्षिेिा प्रश्न आहे हे कधीही 
हवसरिा कामा नये. ्र्ाि भलिाि ्ंि िाणलेला ककग श आवाज श्रोत्याचं्या कानाला नेहेमीि िापदायक 
वाटि असिो.” 
 

“मर् भाषणािील आवाजाच्या घनिेहवषयीच्या या वरे्वेर्ळ्या मुद्याचं्या हविारािून आपण काय 
हनष्ट्कषग काढावयािा? ही घनिा आपण आत्यहंिक दाबाच्या स्वरयोजनेच्या वापराने साध्य करावयािा 
प्रयत्न करावयािा नसिो, मोठ्याने ओरडून िी हमळवावयािी नसिे, िर स्वराच्या आरोहावरोहाच्या द्वारा, 
स्वरपोिाच्या साह्याने प्राप्ि कन न घ्यावयािी असिे. आहण अहधक म्हणजे, कोमलाच्या िीव्रापयगिच्या 
पायरी पायरीने केलेलया हवकासाच्या द्वारा हििे न प साकार करावयािे असिे.” 
 

❋ ❋ 
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९ आघात : साणभप्राय िब्द 
 
१ 

 
“सोन्या, रंर्पीठावर जाऊन आम्हाला काही िरी बोलून दाखव.” िात्साविे आजच्या पाठाच्या 

आरंभीिे हे वाक्य आम्हाला हुकूम केलयासारखे वाटले. 
 

िी रंर्पीठावर रे्ली; आहण हिने बोलण्यास सुरुवाि केली. “अ वडंरिुल इहंडस्व्हज्युअल (एक 
अजब माणूस). . . ” 
 

“पण सवगि शब्दावंर िू सारखाि आघाि देि आहेस. अशा बेदरकारपणे िू आपलया आघािािंी 
्धळपट्टी करिा कामा नये. भलत्याि हठकाणी हदलेलया आघािामुंळे शब्द हवकृि होिो; अथवा वाक्य 
लंर्डे पडिे. आघािािा ्पयोर् त्यानंा बळकटी आणण्यासाठी करावयािा असिो.” 
 

“आघाि हे एक प्रकारिे अंरु्लीदशगन आहे. वाक्य हकवा पहरमाण यािंील महत्वाच्या शब्दािे 
त्याच्या योर्ाने हनदशगन होिे. अशा रीिीने अधोरेहखि केलेलया शब्दाि आपलयाला अंिःसहंहिेिील ्च्च 
हबदू-त्यािा आंिहरक आशय, आत्मा,. . . र्वसि असिो.” 
 

“िुम्हाला त्या ्च्च हबदूिे महत्व अद्याप जाणवलेले नाही आहण म्हणूनि आघािािे संपूणग मूलय 
िुम्हाला अजमाविा येि नाही.” 
 

“वाक्यािंील हवश्राम आहण आरोहावरोह यावंर काही नटािें पे्रम असिे. िसेि िे आघावरही 
करण्यास हशका. कारण आघाि हे भाषणािील हिसरे महत्वािे घटक द्रव्य आहे.” 
 

“आपलया नेहमीच्या बोलण्याि, त्यािप्रमाणे आपलया रंर्भमूीवरील भाषणाि, िुम्ही आपले आघाि 
एखाद्या कुरणाि िरणाऱ्या मेंढ्याप्रमाणे इिस्ििः हवखन न देिा. इंहडस्व्हज्युअल हा शब्द ्च्चारा. ” 
 

“इंहड-हवज्युअल” िुरिुरीि प्रत्युत्तर आले. 
 

“ठीक; पुष्ट्कळि अहधक ठीक!” िात्सावनी आियािा अहवभाव दाखहवला. “आिा िुम्हाला दोन 
आघाि हमळाले. आहण िुमिा शब्द मध्यावर दुभरं् झाला. आिा “इंहडस्व्हज्युअल” हा शब्द िुम्हाला एका 
पहरमाणाि,. . . दोन नव्हे. . . ्च्चान न, त्यािील हिसऱ्या अवयवावर आघाि देिा येणार नाही का ?” 
 

“इंहडस्व्हज्युअल” सोन्या िार प्रयत्नपूवगक म्हणाली.” 
 

“हा ्च्चारािला आघाि नव्हे, डोक्यावर मारलेला िटका आहे.” िात्सावनी र्मिीने भाष्ट्य केले, 
“पण आपले शब्द ठोसे मान न िोडलेि पाहहजेि असे िुम्हाला का वाटिे? िू आपलया आवाजाने त्याला 
जोरािा िटका हदलास एवढेि नव्हे िर आपलया हनुवटीने त्याच्यावर जोर हदलास आहण त्याला आपलया 
डोक्यानेही पुढे धडक मारलीस. ही सवय िारं्ली नाही. आहण दुदैवाने िू एकटीि असे करीि नाहीस; 
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अनेक नटानंा िशी सवय असिे. जण ूकाही डोके हकवा नाक पुढे खुपसलयामुळे त्या शब्दािील हविार 
आपोआपि पुढे येणार असिाि. िसे झाले िर हकिी सोपे होईल नाही?” 

 
“पण िे िसे नसिे. िे त्याहून खूपि अहधक रंु्िारंु्िीिे आहे. आघािाच्या योर्ाने पे्रम, मत्सर, 

आदर, हिरस्कार, मनमोकळेपणा अथवा लबाडी दशगहवली जािील. िो द्वयथी असेल; अर्र ्पहासात्मक 
असेल. त्यािा योर्ाने शब्द बशीि घालून पुढे ठेवलयासारखा होिो.” 
 

“हशवाय” िात्साव म्हणाले, “िू इंहडस्व्हज्युअल शब्दािे दोन िुकडे केलेस आहण त्यािला पहहला 
अधा बेपवाइने हर्ळून टाकलास आहण दुसरा आमच्याकडे एखाद्या हािबाम्बप्रमाणे िेकून िो िुटण्यािी 
वाट बघि राहहलीस. वस्िुिः िो एकि शब्द, एकि कलपना आहण एकि अथग यािंा हनदशगक असला 
पाहहजे त्यािील ध्वनी, वणग आहण अवयव यािंी जुळणी एक कणंमधुर रेषेि झाली पाहहजे. िरि िुम्हाला िो 
हवा िसा ्िलावयाला, खाली टाकावयाला अथवा वळवावयाला येईल.” 
 

“एक िारेिा साधारण लाबंसा िुकडा घ्या. इथे एका हठकाणी िो वाकवा. पुढे दुसऱ्या हठकाणी िो 
थोडा वर वळवा. आिा िुम्हाला त्यािी कमी अहधक आकषगक आकार आलेली िीज झालयािे हदसेल. 
िीमधील ्च्चिम हबदू घरावर बसहवलेलया हवदु्यत् रंथाहक दंडकाच्या ्च्चिम हबदूप्रमाणे हवजेिा आघाि 
पकडील आहण हििा बाकीच्या भार्ािून काही िरी आकृहिबधं हनमाण होईल. या रेषेला आकार असेल. 
हनहििपणा असेल. समरंथिा असेल. आहण एकसंधपणा असेल. िारेच्या वरे्वरे्ळ्या इिस्ििः पसरलेलया 
एकमेकाशंी संबधं नसलेलया िुटक्या िुकड्यापेंक्षा िो अहधक िारं्ला असेल. आिा इंहडस्व्हज्युअल या 
शब्दािी ्च्चारण रेषा हवहवध स्वन पाच्या स्वरािं वाकहवण्या वळहवण्यािा प्रयत्न करा.” 
 

सबंध वर्ग ध्वनीच्या र्ोंधळाने भन न रे्ला. 
 

“िुम्ही हे याहंत्रकपणे करीि आहाि.” िात्साव आम्हाला मध्येि थाबंवनू म्हणाले. “केवळ बाह्य 
रीिीने एकमेकाशंी जोडलेले अिेिन, औपिाहरक, न क्ष असे ध्वनी िुम्ही काढिा आहाि. त्याि काही जीव 
घाला.” 
 

“पण कसा?” आम्ही र्ोंधळून हविारले. 
 

“प्रथम त्या शब्दाला त्यािील हविार, भाव, कलपना, प्रहिमा याचं्या नैसमितर्क अथािी जोड देऊन 
त्याला सिेिन करा. त्यािी कानाच्या पडद्यावर आदळणारी ध्वहनलहरीिी केवळ एक श्रेणी बनव ूनका.” 
 

“त्या शब्दाने असे एक रंर्ीि हित्र हनमाण करा की, ज्यामुळे ज्या व्यक्िीिे आलेखन िुम्ही करीि 
असाल, जी िुमच्या अंिःिक्षूसमोर ्भी असेल, हजिे वणगन कन न आपलया जोडीदाराला िुम्ही कलपना 
आणनू देि असाल िी त्याला स्पट ग स्वन पाि हदसू लारे्ल. त्याला त्या शब्दामारे् असलेली व्यक्िी सुन प 
आहे का कुरुप आहे, ्ंि आहे का ठेंर्णी आहे, हवशेी वाटावी अशी आहे का नकोशी होणारी आहे, ममिाळू 
आहे का दुट ग आहे, यािी कलपना येईल.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“िुम्हाला जे हदसिे आहण भाविे िे स्वरािे आरोहावरोह आहण त्यािंा ध्वनी त्यािप्रमाणे आपली 
इिर प्रकटन साधने याचं्या द्वारा व्यक्ि करण्यािा प्रयत्न करा.” 
 

सोन्याने पुनः एकवार प्रयत्न कन न पाहहला.परंिु अजूनही पुरिी कसोटीला ्िरली नाही. 
 
“िुझी िूक ही आहे की, िू प्रथम शब्द ्च्चान न जािेस आहण मार्ाहून त्यािा अथग समजण्यािा 

प्रयत्न करिेस. हजविं आदशग डोळ्यासमोर ठेऊन िू िे हित्र रंर्हवण्यािा प्रयत्न करीि नाहीस. आिा करिे 
आहेस त्याच्या ्लट हदशनेे प्रयत्न कन न पाहा. प्रथम आपलया पहरियािील कोणी िरी व्यक्िी मनाि 
आण, एखादा हित्रकार करिो त्याप्रमाणे हिला आपलया दृट गीपुढे ्भी कर आहण मर् िुला आपलया 
अन्िदृग ट गीपुढे जे हदसेल िे आम्हाला सारं्ण्यािा प्रयत्न कर.” 
 

“सोन्याने हिला साहंर्िलयाप्रमाणे करण्यािा मनःपूवगक प्रयत्न केला”. िात्साव हिला ्ते्तजन 
देऊन म्हणाले. 
 

“अजून देखील िू कोणत्या प्रकारािी व्यक्िी हिहत्रि करीि आहेस हे मला जाणवलेले नसले िरी 
िू माझा हिच्याशी पहरिय कन न देण्यािा प्रयत्न करीि आहेस. िुझे अवधान योग्य हदशनेे कायग करीि 
आहे. त्या शब्दामुळे िुला कृिीिी आवश्यकिा वाटू लार्ली आहे. त्यािून काही िरी संपकग  साधला जाि 
आहे आहण केवळ ्च्चारापुरिे त्यािे अस्स्ित्व ्रलेले नाही; एवढे मला पुरे आहे. आिा िुझा शब्द मला 
पुन्हा ्च्चान न दाखव.” 
 

“वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल” िी अहिशय काळजीपूवगक ्च्चार करीि होिी. 
 

“पुन्हा िू मला दोन व्यक्िी, दोन कलपनाहंवषयीि सारं्ि आहेस. त्यािंील एक “वडंरिुल” 
(अजब) आहे आहण दुसरी साधीसुधी इंहडस्व्हज्युअल (व्यक्िी) आहे. परंिु वस्िुिः या दोन्ही हभन्न नसून त्या 
दोन्ही हमळून एकि व्यक्िी आहेि.” 
 

“वडंरिुल. . . . . . इंहडस्व्हज्युअल” आहण हे दोन्ही शब्दाच्या एकत्र रंु्िण्यामुळे हसध्द होणारा 
‘वडंरिुलइंहडस्व्हज्युअल’ या दोहोि अखेरीस िरक आहे खासि.” 
 

“मी हवशषेण आहण हवशषे्ट्य या दोहोंिे एका एकसधं अहवभाज्य समरंथपणाि संघटन करिो; म्हणजे 
त्यािे न प एका एकाजीव कलपनेि पहरणि झाले आहे, िो सवगसाधारण स्वन पािा कोणी िरी एक 
‘इंहडस्व्हज्युअल’ न राहिा, त्यािे एका वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल’ मध्ये न पान्िर झाले आहे असे िुम्हाला 
हदसून येईल.” 

 
“हवशषेणामुळे नामाला रंर्न प प्राप्ि होिे व त्यामुळे आहण हववहक्षि व्यक्िी इिर सवग व्यक्िींपासून 

अलर् होिे.” 
 

“ही र्ोट ग सोपी करण्याकरिा प्रथम त्या दोन शब्दावंरील आघाि काढून टाकू या. मर् पुढे योग्य 
वळेी िे आपण हिन न परि आण.ू” 



 अनुक्रमणिका 

आम्हाला वाटले त्यापेक्षा हे करणे आम्हाला अहधक कहठण रे्ले. 
 

आमिी बराि वळे िाललेली धडपड पाहून अखेरीस िात्साव “ठीक आहे हे असेि व्हावयाला 
पाहहजे.” असे म्हणाले. 

 
“आिा िक्ि एकाि, वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल दोन्ही शब्दाच्या अखेरीला असलेलया एकाि 

आघािािा वापर करा. पण घणािा घाव घािलयाप्रमाणे त्याला ठोका देऊ नका. कुरवळलयाप्रमाणे, िोंडाि 
र्ोडव्यािी िव आणनू, िो पेश करा. त्याच्या साघाि स्वन पाि त्याला वरे्ळा कन न घ्या. हलके, अर्दी 
हलके, कोठेही जोरािा ठोका न मारिा.” िात्सावनी आम्हाला बजावले. 
 

“ऐका, कोणिाही आघाि नसलेले असे दोन शब्द आहेि ‘वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल’ एखाद्या 
लाकडी काठीसारखी ही एक ध्वनीिी सरळरेषा आहे. त्याि कसलीही आकषगकिा नाही, हे िुमच्या 
ध्यानाि आले का? आिा िेि दोन शब्द आपण एकजीव कन . आहण स्वराला हकहििशी मुरड देऊन 
साघाि ्च्चान  या. ‘वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल’ अर्दी कळेल न कळेल इिके ह्याला हदलेले कुरवाळणारे 
हलके वळण एकाि अवयवावर िुम्हाला जाणवले का?” 
 

“अशाि रीिीने भाबडेपणा, हनिय, सौजन्य, कठोरपणा यािें हनदशगक आकार शब्दाला देण्यािे 
असंख्य अन्य मार्ग आहेि. त्याचं्या मदिीने िुम्हाला अनेक वरे्वरे्ळे आकृहिबंध हसध्द करिा येिील.” 
 

िात्सावच्या सूिनेनुसार सोन्या आहण आम्ही सवग इिर हवद्याथी हमळून बराि वळेपयगन्ि वरे्वरे्ळे 
प्रयोर् केलयानंिर आम्हाला थाबंवनू िे म्हणाले. 
 

“अशा रीिीने आपणि आपला आवाज इिका प्रयत्नपूवगक ऐकि राहण्यािा काही ्पयोर् नाही. 
हा प्रकार स्विःिे कौिुक स्विःि कन न घेणे अथवा आत्मप्रदशगन करणे याहून िारसा वरे्ळा नाही. एखादा 
शब्द िुम्ही कसा ्च्चारिा हा खरोखर हििकासा महत्वािा मुद्दा नसून ऐकणारा स्विःमध्ये िो कसा मुरवनू 
कन न घेिो हा आहे. स्विःिे बोलणे स्विःि ऐकणे हे नटािे ्हिि ्दे्दश्य नव्हे. आपलया मनाि आहण 
हृदयाि असलेलया र्ोट गी प्रके्षहपि कन न त्याचं्या द्वारा इिरावंर पहरणाम घडवनू आणणे हे िार अहधक 
महत्वािे आहे. याकरिा रंर्भमूीवर असिाना आपलया जोडीदाराच्या कानासंाठी न बोलिा, त्याच्या 
ऐकण्याकरिा बोलि जा. स्विःिे बोलणे स्विः ऐकण्याच्या सवयीपासून मुक्ि होण्यािा हा ्त्कृट ग मार्ग 
आहे. स्विःिे बोलणे स्विःि ऐकून खूष होणे ही घािुक सवय आहे आहण िी नटाला त्याच्या योग्य 
मार्ापासून हविहलि करीि असिे.” 

 
२ 
 

आज िात्सावनी वर्ाि येिाि सोन्याला हसून हविारले. 
 

“कसा आहे आज आपला वंडरिुल इंहडस्व्हज्युअल?” 
 



 अनुक्रमणिका 

सोन्याने ्त्तर केले की, वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल छान आरामाि आहे. हे बोलिाना हिने त्या 
शब्दावर अर्दी पूणगपणे यथोहिि आघाि हदला. 
 

“आिा िेि शब्द त्यािंील पहहलया शब्दावर जोर देऊन पुन्हा ्च्चार.” िात्सावनी सुिहवले. “पण 
िू िे कन न पाहण्यापूवी जािा जािा मला िुला दोन हनयम साहंर्िले पाहहजेि.” िात्साव स्विःिे बोलणे 
मध्येि िोडीि म्हणाले. 

 
“पहहला हा की, नामाच्या रु्णदशगक हवशषेणावर कधीही आघाि येि नाही. िे नामाला मयाहदि 

करिे. पूरक होिे आहण त्याच्याशी संर्ि होिे. हवशषेण या शब्दािि हा अथग अंिभूगि आहे.” 
 

“या हनयमाच्या आधाराने वाटेल की, मी साहंर्िले त्याप्रमाणे िू पहहलया शब्दावर म्हणजे 
हवशषेणावर जोर देऊ शकणार नाहीस.” 
 

“पण मानहसक हवश्रामाप्रमाणेि, इिर सवग हनयमावर आहण कायद्यावर माि करणारा एक बहलष्ठ 
हनयम आहे. िो म्हणजे समीपवमितित्वािा हनयम. याच्या आधारावर हविार, भावना समजुिी, संकलप, हक्रया, 
प्रहिमा यािंा हनदशगक असलेला शब्द दुसऱ्याच्या जवळ जवळ आला असिा अशा शब्दावर काहीही झाले 
िर आघाि देणे आवश्यक असिे.” 
 

“रंर्पीठावरील भाषाणाच्या संबंधाि हे हवशषे खरे आहे. प्रथम िुम्ही िुम्हाला जसे वाटेल आहण 
आवडेल िसे कन न पहा. एक हवरोधदशगक भार् मोठ्याने आहण, दुसरा हलके, एक खालच्या आवाजाि 
आहण दुसरा वरच्या आवाजाि, एक कोणत्याही हवहशट ग रंर्ाि आहण र्िीि आहण दुसरा त्याच्या हवरोधी 
रंर्ाि आहण र्िीि ्च्चारा. अपेक्षा येवढीि की, त्या दोहो कलपनािंील िरक शक्य हििक्या स्पट ग आहण 
स्वच्छ रीिीने व्यक्ि व्हावा. या हनयमाचं्या भहूमकेवन न त्या दोन शब्दािील पहहलयावर आघाि द्यावयािा 
असेल, हवशषेणावर जोर द्यावयािा असेल, िर त्याच्यापढेु येणाऱ्या नामामध्ये त्याला हवरोध दशगक असणारी 
अशी कलपना अंिभूगि असली पाहहजे.” 
 

शब्द सहज आहण नैसमितर्क रीिीने आपोआप ्च्चारले जाविे याकहरिा िे ्च्चारण्यापूवी िुम्हाला 
आपलया मनाि असा हविार आणावा लारे्ल की, कोणी ‘भयंकर’ माणसू नव्हे िर एक— 
 

“वंडरफूल इंहडस्व्हज्युअल” हे शब्द सोन्याच्या िोंडून अर्दी सहजपणे बाहेर पडले.” 
 
“अर्दी बरोबर!” िात्साव हिला ्ते्तजन देि म्हणाले. 

 
यानंिर त्यानंी हिला एक, दोन, िीन अहधक शब्द आहण त्यानंिर िार, पाि, सहा अहधक शब्द देि 

देि अखेरीस एक सबंध कथा हिच्या सुपूिग केली. अ वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल इथे आला होिा. पण िू घरी 
भेटली नाहीस, म्हणून अहिशय संत्रस्ि मनःस्स्थिीि िो परि रे्ला. आहण जािाना म्हणि होिा की, आपण 
आिा कधीि येथे परि येणार नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

परंिु वाक्य जसजसे पसरि िालले िसिशी सोन्याच्या आघािािंी हद्वरुक्िी व्हावयाला लार्ली 
आहण लवकरि िी त्याि इिकी रु्रिटून रे्ली की, या वाक्यािील भार्ािंा सुटेपणा हिला कायम ठेविा 
येईनासा झाला. 
 

हिच्या मुदे्रवर हदसणारा र्ोंधळािा भाव पाहून प्रथम िात्सावना मौज वाटली. पण मर् मात्र िे र्ंभीर 
झाले. 
 

“िुला वाटणारे हे भय,” िे म्हणाले,“आघाि कमी करण्याच्या ऐवजी, िे अहधकाहधक 
वाढहवण्याच्या िुझ्या भावनेिून ्द भवलेले आहे. शब्दावरील आघाि हजिके कमी हििका िो वाक्याशं 
अहधक स्वच्छ होिो. मात्र कमी आघाि नेमक्या महत्वाच्या शब्दावर हदले रे्ले असले पाहहजेि. आघाि 
देण्याइिकेि िे कमी करणे हीहह कहठण र्ोट ग आहे. पण त्या दोन्हीही िुला हशकून घेिलया पाहहजेि.” 
 

आजच्या संध्याकाळच्या नाट्यप्रयोर्ाि िात्सावना भहूमका असलयामुळे त्यानंी आजिा आपला वर्ग 
इथेि थाबंहवला. आहण कवायिीच्या िासाकरिा आम्हाला त्यानंी रॅाखमनॅावच्या स्वाधीन केले. 

 
३ 

 
“आघाि वाढहवण्याला हशकण्यापूवी िे कमी करावयािे हे िुम्हाला प्रथम हशकले पाहहजे, या 

हनणगयाला मी आलो आहे.” िात्सावनी सुन वाि केली. 
 

हनदोष बोलिा येण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या बाबिीि नवखे हवद्याथी अहधक ्त्साही असिाि. 
यामुळे िे नको िेथे आघाि देि राहिाि. हजथे नको असिील िेथील जोर कमी कसे करावयािे याकडे 
त्यानंी ्लट बाजूने अहधक लक्ष हदले पाहहजे, मी पूवींि िुम्हाला साहंर्िले आहे की, िी एक कला आहे 
आहण िी साध्य करणे कहठणही आहे. हिच्या द्वारा हस्िर्ि करावयािी पहहली र्ोट ग म्हणजे वाईट 
सवयीमुळे िुमच्या बोलण्याि जे िुकीिे आघाि घर कन न राहहले असिाि िे काढून टाकणे. ही एकदा ही 
सािसिाई झाली की, योग्य आघाि कोणिे हे ठरहवणे सोपे आहे. दुसरे म्हणजे िुम्ही जेव्हा एखादा 
रंु्िारंु्िीिा हविार अथवा िशाि प्रकारच्या घटना हनवदेन करीि असाल िेव्हा िुम्हाला ही हनरसनकला 
हििी मदि होऊन ्पयुक्ि ठरेल. नटानंा अनेक वळेा वरे्वरे्ळे प्रसंर् आहण िे भहूमका करीि असलेलया 
नाटकािील हवहवध िपशीलाच्या रु्न्िारु्न्िी त्यािें स्पट गीकरण करण्याकहरिा हनवदेन कराव्या लार्िाि 
पण िे करिाना कथानकािा धार्ा सुटून पे्रक्षकािें अवधान हविहलि होणार नाही अशी खबरदारी घेणेही 
त्यानंा आवश्यक असिे. असा सवग हनवदेनात्मक भार् अशा रीिीने माडंला रे्ला पाहहजे की, िो स्पट ग, 
नेमका, परंिु िार िुर्ीर नसलेला असा होईल. त्याकरिा अशा प्रसंर्ी, शब्दािें आरोहावरोह आहण 
त्याचं्यावरील आघाि यामंध्ये हजिकी काटकसर करिा येईल हििकी िी करणे शहाणपणािे ठरिे. 
िुम्हाला कधी कधी लाबं-लाबं जड वाक्ये बोलावी लार्िाि. अशा वळेी िक्ि यािंील नेमक्या हवहशट ग 
शब्दावंर जोर देऊन बाकीिा भार् िार लक्ष वधूेन न घेईल अशा रीिीने ्च्चारावा लार्िो. असे केलयामुळे 
मजकूरािील समजावयाला कहठण भार्, िुमच्या बोलण्याच्या पध्दिीमुळे सुर्म होिो. नटानंा अनेक वळेा 
हे कराव ेलार्िे. 
 



 अनुक्रमणिका 

“या प्रकारच्या हवहवध प्रसरं्ी आघाि कमी करण्यािी कला बऱ्याि प्रमाणाि िुमच्या मदिीला 
येईल.” 
 

मर् “ए वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल” या शब्दाभंोविी रंु्िलेलया कथेिे िे वाक्य पॅालला बोलावयास 
सारं्ण्याि आले. त्याला िक्ि त्यािील एकाि शब्दावर जोर द्यावयािा होिा. आहण इिर शब्दावंर जोर का 
हदला नाही यािे समथगन होईल अशी कालपहनक भहूमका शोधून काढावयािी होिी. सोन्याला जमले नव्हिे 
िेि जवळ जवळ हे काम होिे. पॅालला सुध्दा िे प्रथम जमले नाही. त्याने अनेक असिल प्रयत्न केलयावर 
िात्साव त्याला म्हणाले. 

 
“सोन्याने आपले अवधान आघाि देण्यावर कें हद्रि केले होिे. िू केवळ काढण्यावर भर देि आहेस. 

पण या दोन्ही बाबिीि िुम्ही अहिरंजन करिा कामा नये. अहधक आघाि देण्याप्रमाणेि अहजबाि आघाि न 
देण्यानेही शब्दाच्या अथािी हििकीि हानी होिे.” 

 
“सोन्याने आपले आघाि अत्यंि मनसोक्िपणे पेरले. आहण िू त्याचं्या बाबिीि िारि कंजूषपणा 

दाखवीि आहेस, या दोहोंिेही कारण एकि आहे. िुम्हा दोघानंाही शब्दामार्ील आपला अथग– त्यािंी 
अंिःसंहहिा– याबद्दल पुरेशी स्पट ग कलपना नाही. िो समजावनू घेणे हे िुमिे पहहले किगव्य होय. दुसऱ्याशी 
संपकग  साधण्याकरिा स्विःला भहूमका असावी लार्िे म्हणून िो हसध्द कन न घेणे िुम्हाला आवश्यक आहे. 
आिा िुझ्या कथेिील आघािाच्या संपूणग अभावािे समथगन करण्याकरिा िू आपलया कलपना शक्िीिा वापर 
कन न पहा.” 
 

हे इिके सोपे खास नाही. मी स्विःशीि हविार केला. 
 

िरी पण, मला वाटिे, पॅालने स्विःिी त्या पेिप्रसंर्ािून बऱ्याि िारं्लया रीिीने आपली सुटका 
कन न घेिली. त्याने आपलया आघािाच्या ्णीविेे समथगन करणारी भहूमका शोधून काढली; इिकेि नव्हे 
िर त्याला जो एका शब्दावरिा आघाि वापरण्यािी मुभा हमळाली होिी, िोहह त्याने िात्सावना हवा होिा 
िसा एकावन न दुसऱ्या शब्दावर बदलून दाखहवला. त्यािी कलपना अशी होिी : आम्ही पे्रक्षार्ृहाि बसलेले 
लोक त्याला त्या ‘वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल’ बद्दल प्रश्न हविारीि होिो. आम्ही िे हविारण्यािे कारण 
आम्हाला ज्या र्ोट गी सारं्ण्याि आलया होत्या त्याचं्या भेटीबद्दल जी माहहिी पुरहवण्याि आली होिी, त्यावर 
आमिा हववकोास नव्हिा हे होिे. आत्मसमथगन करण्याकरिा आपण साहंर्िलेलया हकीकिीिील शब्द न 
शब्द खरा आहण बरोबर आहे हे पॅालला आरंथहाने आम्हाला हनक्षून सारं्णे आवश्यक होिे. आहण म्हणूनि िे 
पुन्हा पुन्हा सारं्ि असिाना आघाि हदलेला शब्द िारं्लया रीिीने आमच्या मनावर ठसावा म्हणून, िो 
वरे्वरे्ळा शब्द एकामार्ून एक ्ठावदार करण्यासाठी त्यावर आघाि देि होिा. 
 

“अ वंडरफूल इंहडस्व्हज्युअल आला होिा इत्याहद.” “अ वडंरिुल इणंडस्व्हहज्युअल आला होिा इ. 
इ.” आळीपाळीने एकेका वरे्वरे्ळ्या शब्दावर आघाि देऊन पॅाल प्रत्येक वळेी िे वाक्य त्यािील दुसऱ्या 
कोणत्याही शब्दावर आघाि न देिा काळजीपूवगक ्च्चारीि होिा. आघाि हदलेलया शब्दािा अथग आहण 
पहरणाम वाढहवण्याकरिा त्यािी ही खटपट होिी, व त्यामुळे वरे्वरे्ळे आहण संदभापासून िुटक झालेलया 
शब्दानंा आपोआपि काही आंिहरक अथग ्रि नव्हिा. 
 



 अनुक्रमणिका 

पॅालने त्याला नेमवनू हदलेले काम पुरे कन न दाखहवलयावर िात्सावनी त्यावर भाष्ट्य केले. 
 

“आघाि देणे आहण िे काढून घेणे याचं्यापुरिे बोलावयािे झाले िर िू आपले काम खरोखरि 
िारं्ले केलेस. पण ही एवढी घाई कशासाठी ? वाक्यािा जो भार् िू केवळ थोडासा नरम कन न घ्यावयास 
हवा होिास िो िू असा त्याच्या दुसऱ्या भार्ाि का घुसवीि होिास?”  
 

“घाई, घाबरटपणा, शब्द बडबडलयासारखे ्च्चारणे, समरंथ वाक्येच्या वाक्ये पुसट कन न टाकणे 
यामुळे त्यानंा नरमपणा येि नाही. िर त्यािंा पहरणामि नट ग होिो. आहण असे करणे हा आपला हेिू नसिो. 
बोलणाऱ्याच्या घाबरटपणािा ऐकणाऱ्याला त्रास होिो आहण त्याच्या अस्पट ग ्च्चारामुंळे त्याला िीड येिे. 
कारण त्यानंा न समजणाऱ्या र्ोट गींिा अथग अजमासाने ्मजून घेण्यािा िाण त्याचं्यावर पडि असिो. 
यामुळे श्रोत्यािें लक्ष हिकडे न कळिि खेिले जािे; आहण िुम्हाला संहहिेिील जो भार् नरम कन न 
घेण्यािी खरोखर इच्छा असिे िोि नेमका अधोरेहखि केलयासारखा अहधक ठळक होिो. अडखळि 
राहहलयामुळे भाषणाला जडपणा येिो. संथपणा आहण संयम यामुळे िे हलके होिे. एखादे वाक्य हलके 
कन न घेण्याकहरिा हकहििसे साधे ्च्चारािे वळण, जवळ जवळ समजून येईल इिका हलका आघाि, 
आहण अपवादात्मक संयम आहण आत्महववकोास यािंी िुम्हाला आवश्यकिा आहे.” 
 

“याच्या योर्ाने ऐकणाऱ्याला समाधान प्राप्ि होि असिे.” 
 

“आपले महत्वािे शब्द ठरवनू घ्या आहण मर् वाक्याच्या सवगसाधारण अथािी समजूि पटेल अशा 
रीिीने परंिु त्यावर िार जोर न देिा, जाणिेपणे, नेमक्या प्रमाणाि आहण हलकेि आवश्यक असेल िे 
त्यानंा जोडून द्या. हनराघाि बोलण्यािी कला या र्ोट गीवर आधारलेली आहे. भाषणािील या संयमािी 
आपलया भाषणाहवषयक पाठाचं्या वर्ाि नीटपणे िालीम घ्या.” 
 

पाठाच्या या पुढच्या भार्ाि, पूवीप्रमाणे िोि प्रसंर् घेऊन त्यािील वरे्वरे्ळे घटक स्पट गपणे हवभक्ि 
करावयािे होिे. 
 

घटक एक : िो वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल येिो. 
 

घटक दोन : ज्याला िो भेटावयाला आलेला असिो त्यािी भेट का होणार नाही यािे कारण 
त्याला कळिे. 
 

घटक िीन : वडंरिुल इंहडस्व्हज्युअल संत्रस्ि होऊन र्ोंधळाि पडिो थाबंाव ेकी जाव?े 
 

घटक िार : त्याला िीड येिे, िो जाण्यािे आहण पुन्हा परि न येण्यािे ठरहविो; आहण हनघून 
जािो. 
 

यामधून िार स्विंत्र हवधाने आहण त्यािील प्रत्येकाि एक असे िार आघाि हसध्द झाले. 
 



 अनुक्रमणिका 

आरंभी प्रत्येक घटनेिे आम्ही स्पट ग हनदशगन कराव ेएवढेि िात्सावना हव ेहोिे. त्याकहरिा, आम्ही 
ज्याच्याबद्दल बोलि होिो त्यािे सुस्पट ग हित्र आमच्या अनिदृग ट गीपुढे असणे आहण प्रत्येक वाक्याशं 
पहरणामकारक रीिीने, योग्य अनिर िोडून आम्ही आपलया आघािािें हनयोजन करणे आवश्यक होिे. 
आम्ही ज्याच्यापाशी बोलि असू त्याला जी प्रहिमा आम्हाला कळवावयािी असेल िीि आम्ही आमच्या 
अंिःिक्षूसमोर ्भी करावयािी होिी. याच्या भरीला िात्सांवनी पॅालला त्या प्रसंर्ािील माणूस प्रथम आला 
आहण मर् हनघनू रे्ला या घटनेिे नुसिे वणगन न करिा हििा भाव आम्हाला जाणवले अशा रीिीने िी प्रकट 
करण्यास साहंर्िले. त्याने काय केले एवढेि नव्हे िर िे त्याने कसे केले हेही त्याला त्याि व्यक्ि 
करावयािे होिे. 
 

मर् िात्सावनी त्या माणसाच्या मनःस्स्थिीिे अवर्ाहन केले. िो आनंदी होिा, रंरे्ल होिा का 
त्याच्या ्लट दुःखी अथवा हििारंथस्ि होिा? 
 

हा पहरणाम साध्य करण्यासाठी पॅालला शब्दावरील आघािंाबरोबरि त्याच्या ्च्चारािही रंर् भरणे 
आवश्यक होिे. याच्या पुढे जाऊन त्या माणसाच्या मानहसक अवस्थेिे पहरमाणही कळून समजून घ्यावयािा 
िात्साविा आरंथह होिा. त्यािी हनराशा प्रबल होिी, खोल होिी, अत्यािारी होिी का नम्र होिी? 
 

हनघून जाण्यािा आहण पुन्हा केव्हाही परि न येण्यािा हनिय त्याने व्यक्ि केला िेव्हा खरोखर 
त्यािी मनःस्स्थिी काय होिी? िी केवळ जे झाले िे पत्करण्यािी होिी का अत्यािाराच्या धमकीिी होिी? 
िी केवळ मौहलक मुद्यािि रंर् भरावयािा होिा असे नव्हे िर त्या समरंथ भार्ाला रंर् आणणे आवश्यक 
होिे. 
 

अशा प्रकारिे आघाि घालणे आहण काढणे यासंबधंीिे प्रयोर् मर् वर्ािील इिर हवद्यार्थयांनीही 
केले. 

 
४ 

 
अलीकडे काही हदवस वर्ाि िालू असलेला हवषय आपलयाला नीटपणे समजला आहे, अशी 

स्विःिी खात्री कन न घेण्याकरिा, मी िात्सावना आपले ॲथोल्लोमधील भाषण एकदा ऐकून घ्या अशी 
हवनंिी केली. िे लक्षपूवगक ऐकलयावर त्यानंी मला शब्दाशब्दािंील अन्िर आहण त्यावरील आघाि या 
संबंधीच्या अनेक िुका दाखवनू हदलया. 
 

“योग्य हठकाणी आघाि हदलयाने िुमिे काम सुकर होिे. पण िेि जर भलत्याि हठकाणी हदले रे्ले 
िर मात्र कंुहठि होण्यािी वळे येिे.” िे सहजि म्हणाले. 
 

माझ्या िुका दुरुस्ि करण्याकरिा त्यानंी मला माझ्या भाषणािील काहंी शब्दावंरील आघाि 
बदलावयाला लावले आहण मर् माझ्याकडून त्यानंी िे पुन्हा बोलून घेिले  
 

मी िे पहरमाणा-पहरमाणाचं्या अनुक्रमाने म्हटले; आहण प्रत्येक पहरमाणािील जो शब्द इिरापेंक्षा 
अहधक महत्व देण्याला पात्र होिा त्याच्यावर जोर देि रे्लो. 
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Like to the Pontic sea 
Whose icy current. . . . .  

 
मर् मी त्यािा खुलासा केला; 

 
“सामान्यिः Sea या शब्दावर आघाि देण्याि येईल पण अहधक हविारपूवगक मी आिा िो बदलून 

current वर देिो कारण िो पहरमाणािील मुद्यािा शब्द आहे.” 
 

“िे िूि ठरव.” िात्साव इिर हवद्यार्थयांकडे वळून म्हणाले, “हे बरोबर आहे का?” 
 

िे सारे एकदम आरडाओरडा करीि बोलू लार्ले. कुणी sea म्हणाले, िर कोणी, ‘icy’, आहण 
दुसरे काही ‘pontic’, वान्याने िर त्या सवांवर िाण केली. त्याने ‘Like’ वर आघाि हदला पाहहजे असा 
आरंथह धरला. माझे भाषण मी िालू ठेवले. पण अनाघाि आहण साघाि शब्दाचं्या दलदलीि आमिा र्ाडा 
पार िसून रे्ला. हववहक्षि पहरमाणािंील प्रत्येकि शब्दावर आम्ही वरे्वरे्ळ्या वळेी आघाि देऊ लार्लो 
िेव्हा िात्सावनी आम्हाला आठवण हदली की, वाक्यािील सारेि शब्द साघाि ्च्चारले रे्ले िर त्या 
वाक्याला काहीि अथग अथवा शेंडा बुडखा राहाि नाही. 
 

यामुळे माझे सबधं भाषण म्हणून पुरे झाले िरी हनहििपणे काय कराव ेयाबद्दलिा काहीि हनणंय 
आम्ही कन  शकलो नाही. खरे म्हणजे पहहलयापेक्षाही आिा मी अहधकि र्ोंधळाि पडलो होिो कारण 
कोणत्याही शब्दावर आघाि हदला अथवा काढून घेिला िरी काहीना काही अथगहनष्ट्पत्ती होिि असे. मर् 
त्यािला कोणिा अथग अहधक बरोबर हे न कळलयामुळे मी अजून घोटाळ्यािि पडलेला होिो. 

 
एकाि वळेी माझ्या नजरेपढेु अनेक र्ोट गी एकदम आलया म्हणजे माझी स्स्थिी नेहमी होि असिे 

िसेि िीि या वळेीही होि असावी. मी कधी एखाद्या वस्िुभाडंाराि, एखाद्या हमठाईच्या दुकानाि, अथवा 
हजथे पुष्ट्कळसे िवदार खाद्यपदाथग माडूंन ठेवले आहेि अशा ्पाहारर्ृहाि रे्लो िर त्यािील काय हनवडाव े
हे ठरहवणे हे मला नेहमी जड जािे. माझ्या या ऑथेल्लोमधील भाषणाि इिके संभवनीय आघाि होिे की, 
त्यामुळे माझे डोके हिरण्यािी वळे आली. 
 

अखेरीस आम्ही काहीि हनणगय कन  शकलो नाही. आहण िरीही िात्साव काहीि न बोलिा र्प्प 
बसून राहहले होिे. आमच्याकडे पाहाि हसि िे आमच्या र्डबडीिे हनरीक्षण करीि होिे. बराि वळेाने एक 
हवहित्र स्िब्धिा पसरली िेव्हा शवेटी त्यानंी आम्हाला हसण्यािे थाबंहवले. 
 

“भाषेिे हनयम िुम्हाला माहीि असिे िर आिा िुमिी जी ही अवस्था झाली िी झाली नसिी. िे 
िात्काळ िुमच्या मदिीला आले असिे आहण ्हिि आहण आवश्यक आघािािील महत्वािा भार् हनहिि 
करण्याच्या कामी त्यािी िुम्हाला आपोआपि मदि झाली असिी.” िे म्हणाले. 
 

“आम्ही काय करावायला हव ेहोिे?” आम्ही हविारले. 
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रहशयन भाषेिील शब्दावंरील आघािािे हनयम अथािि िुम्हाला प्रथम समजून घेिले पाहहजेि 
आहण मर्. . . अच्छा! कलपना करा की, िुम्ही आपले हबऱ्हाड बदलून एका नव्या जार्ी आला आहाि. 
िुमिे सवग सामान इिस्ििः पसन न पडले आहे.” िात्सांव आपले म्हणणे प्रत्यक्ष ्दाहरणाने स्पट ग 
करण्याकरिा सारं् ूलार्ले. 
 

“आिा त्या साऱ्या र्ोंधळािून िुम्ही व्यवस्था कशी लावाल?” 
 

“प्रथम िुम्ही सवग आपले कािेिे आहण हिनी मािीिे सामान, कपबशा एके हठकाणी जमवनू ठेवाल. 
नंिर जे काही इिर सामान इिस्ििः पसरलेले असेल िे दुसऱ्या जार्ी एकहत्रि कराल आहण त्यानंिर, 
खुच्या, टेबले यासारखे िुमिे जे लाकडी सामान असेल िे त्याच्या ्पयोर्ानुसार योग्य हठकाणी लावनू 
घ्याल.” 
 

“हे सारे झाले की पुढे मर् हव ेिसे कसे लावावयािे हे ठरहवणे िुम्हाला आपोआपि सोपे होईल.” 
 

“आपलया शब्दावरील आघािािी योग्य रािीने हवभार्णी करण्यापूवी िुम्हाला िुमच्या नाटकाच्या 
संहहिेच्या बाबिीि अशाि प्रकारिे काम आरंभी कराव े लारे्ल. ही प्रहक्रया िुम्हाला समजावनू 
सारं्ण्याकहरिा ए्. एम्. व्होलकोनस्स्कच्या “दी एक्स्पस्पे्रणसव्हह वडण या पुस्िकािील काही हनयमािंा मी मधून 
मधून ्ल्लेख करीन पण हे ध्यानाि असू द्या की, िसे करि असिाना िे हनयम िुम्हाला हशकहवण्याच्या 
दृट गीने मी त्यावर मेहेनि घेणार नाही. िे हशकून घेणे हकिी आवश्यक आहे हे िुमच्या ध्यानाि येण्यासाठी 
्दाहरणापुरिाि मी त्यािी वापर करीन. हे करण्याि त्यािंा वापर कसा करावा हे िुम्हाला स्विःला 
हशकिा याव ेएवढाि माझा ्दे्दश असेल, त्याचं्या महत्वािी एकदा िुम्हाला जाणीव झाली की, िुम्हाला या 
हवषयािा जाणिेपणे अहधक खोल अभ्यास करणे सुकर होईल. 
 

X     X     X 
 

(या हठकाणी कस्लपि हदग्दशगक हशक्षक िात्साव यानंी शब्दावर आघाि देण्याच्या बाबिीिले हनयम 
समजावनू साहंर्िलयािे नमदू केले आहे. परंिु हे हवविेन रहशयन व्यहिहरक्ि इिर भाषानंा पूणगपणे लार् ू
पडेलि असे नाही. शब्दाच्या आघािावरील िपशीलािा व्यापक हविार करणे हा स्टॅनीलावस्कीिा या 
हठकाणिा हेिू नसलयामुळे िो भार् भाषान्िरािून वर्ळण्याि आला आहे. पण हे ध्यानाि घेणे जरुर आहे 
की, कोणिीही भाषा सामान्यिः इिके सवगसाधारणपणे लार् ूपडणारे आघािाहवषयीिे हनयम पाळीि नसली 
िरी शब्दाच्या योग्य वापराच्या दृट गीने अनेक हठकाणी आघाि कोठे द्यावा हे परंपरेने ठरलेले असिे ही 
परंपरा नटाने हशकून आपलया कामाि अमलाि आणली पाहहजे.–संपादक) 
 

X     X     X 
 

“भाषेिे हनयम माहहि असले आहण त्यािंा वापर केला की, शब्द आहण त्याच्यावरील आघाि कसे 
आपोआप जार्ी येऊन बसिाि हे िुम्ही पाहहलेि.” िात्साव पुढे म्हणाले. आिा आपण वर्ीकरण न 
केलेलया आहण आघाि न ठरहवलेलया इिर शब्दाच्या बाबिीि हनवड कशी करावयािी यािी िुम्हाला 
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अडिण पडणार नाही. अंिःसंहहिेिा असंख्य धाग्यािा िाणा कृिीिी अन्िर्गि रेषा आहण परप्रयोजन ही 
देखील या कामी िुम्हाला योग्य मार्गदशगन करिील. 
 

“यानंिर, िुम्ही जे आघाि हनवडाल त्यािें ्हिि परस्पर संबंध कसे जोडावयािे हे बाकी राहािे. 
त्यािील काहींवर जोरािे आघाि द्याव ेलार्िील, िर काहींवर त्या मानाने हलके द्याव ेलार्िील.” 
 

“हा आपलया कामािील कहठण परंिु महत्वािा भार् आहे. आहण त्यािा आपण आपलया पुढील 
पाठाि िपशीलवार हविार कन .” 
 

५ 
 

कबूल केलयाप्रमाणे आज िात्सावनी वरे्वरे्ळी वाक्ये, आहण त्यािें बनणारे पहरच्छेद, यामंधील 
आघािािे संयोजन कसे करावयािे हा प्रश्न हविाराकरिा घेिला. 
 

“एका वाक्याि एकि साघाि शब्द ही समजावयाला अहिशय सोपी अशी रिना होय.” त्यानी 
खुलासा केला. “एक ्दाहरण घेऊ. िुमच्या ओळखीिा एक माणूस इथे येऊन रे्ला.” 
 

“या वाक्यािील कोणत्याही एकेका शब्दावर आघाि देऊन पाहा; म्हणजे प्रत्येक वळेी त्या 
वाक्यािा अथग बदलला आहे असे िुम्हाला आढळून येईल. याि वाक्याि दोन शब्दावंर ्दाहरणाथग 
ओळखीिा आहण “इथे” आघाि देऊन पाहा. िाबडिोब असे करण्याला कारण देणे अवघड होईल. आहण 
िे वाक्य ्च्चारण्यालाही जड जाईल. असे का? कारण िुम्ही त्याि एक वरे्ळाि आशय आिा अनिभूगि 
करीि आहाि. प्रथमिः, कोणी िरी एक माणूस आला होिा असे नव्हे, िर िुमच्या पहरियािा माणसू आला 
होिा, आहण दुसरे म्हणजे, िो सामान्यिः कोठे िरी आला होिा असे नव्हे, िर इथेि आला होिा.” 
 

‘आला’ या शब्दावर आिा हिसरा आघाि द्या. म्हणजे िे वाक्य त्याच्या अन्िर्गि अथाच्या आहण िे 
्च्चारण्याच्या अशा दोन्ही दृट गीनी जास्िि रंु्िारंु्िीिे झालयािे हदसून येईल. कारण अनेक अन्य 
घटकाबंरोबरि या नव्या घटकाने िो एखाद्या वाहनािून अथवा घोड्यावर बसून आला होिा असे नसून 
पायीि िालि आला होिा असे सूहिि होिे. 
 

“आघाि देण्याला काही समथगनीय कारण नसले िरी ज्यामधील सवग शब्दावर जोर हदलेला आहे 
असे एखादे लाबं वाक्य मनाि आणा. अशा वाक्यािे वणगन करावयािे झाले िर शब्दावरील हनरथगक 
आघािानंी भरलेले वाक्य असे कराव ेलारे्ल. िरी पण अनेक प्रसंर्ी, अंिःसंहहिामलूक कारणे देऊन सवग 
शब्दावंर आहण त्यामुळे येणाऱ्या नव्या अथावर जोर द्यावा लार्िो. अशा वळेी िे वाक्य एक पहरणाम म्हणून 
्च्चारण्यािा प्रयत्न करण्याऐवजी िे िोडणे अहधक सोपे आहण सोयीस्कर असिे.” 
 

हे बोलि असिाना, िात्सावनी आपलया हखशािून एक कार्द बाहेर काढला आहण िे म्हणाले, 
 

“अटँनी अडँ स्क्स्पलओपात्रामधले हे एक भाषण पाहा : 
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Hearts, tongues, figures, scribes, bards, poets, cannot  
Think, speak, cast, write, sing. number,. . . . ho! 
His love to Antony. . . . . .  

 
“सुप्रहसध्द पंहडि डब्लयू. एस. जेव्हन्स म्हणिाि की,” िात्साव पुढे सारं् ूलार्ले, “या वाक्याि 

शके्यहपअरने सहा ्दे्दश्ये आहण सहा हवधेये एकमेकाशंी जोडलेली आहेि. म्हणजे सहासक इिकी छत्तीस 
हवधाने, अर्दी मोजके बोलावयािे िर, त्याि सामावलेली आहेि.” 
 

“या साऱ्याच्या साऱ्या छत्तीस हवधानापंैकी प्रत्येक हवधान स्पट गपणे व्यक्ि होईल अशा रीिीने या 
ओळी वािण्यािे पत्करण्यास िुमच्यापैकी कोण ियार आहे?” त्यानंी हविारले. 
 

आमच्यापैकी कोणीही ्त्तर हदले नाही. 
 

“िुमिे करणे बरोबर आहे. मी सुध्दा स्वप्नाि देखील हे काम पत्करण्यास ियार होणार नाही. 
त्याकरिा आवश्यक असलेले भाषण िंत्र माझ्यापाशी असेल असे मला वाटि नाही. परंिु आिाि 
आपलयाला त्याच्याशी काही किगव्य नाही. आपलयाला करावयािे आहे िे म्हणजे,- एका वाक्यािील अनेक 
आघािािूंन आपलयाला हव ेिे हनवडून त्यािें संयोजन करण्यािी िाहंत्रक पध्दिी शोधून काढणे, हे होय.” 

 
“एखाद्या मोठ्या भाषणािून त्यािील प्रधान महत्वािा शब्द आहण त्या शब्दाच्या मानाने कमी 

महत्वािी आहण िरीही समरंथ वाक्यािा अथग ध्यानाि येण्याकहरिा आवश्यक असलेली शब्दािी श्रेणी ही 
वरे्वरे्ळी कशी कन न घ्यावयािी? िी सारी सारख्याि महत्वािी असणार नाहीि व त्यामुळे स्वाभाहवकि 
त्यािील काहींवर अहधक जोर आहण काहींवर कमी देणे अर्त्यािे असेल. हशवाय याहूनही कमी आवश्यक 
असा एक हिसरा र्ट त्याि असेल. त्याला मुद्दाम कमी महत्व देऊन पावकोगभमूीि टाकणे आवश्यक ठरेल.” 
 

“आघाि नसलेले कमी महत्वािे, दुय्यम दजािे परंिु वाक्याच्या सवगसाधारण अथाकहरिा 
आवश्यक असलेले शब्द सुध्दा त्यािंी रंर्ि कमी कन न पावकोगभमूीि ढकलणे जरुरीिे आहे.” 
 

“हे साध्य करण्याकरिा एक रंु्िारंु्िीच्या स्वन पािे आघािािे माप बनहवणे आवश्यक असिे. या 
मापाि भारी, मध्यम आहण हलके असे आघाि अनिभूगि होिाि.” 
 

“हित्र रंर्हविाना त्याि ज्याप्रमाणे भारी आहण हलकी रंर्ािी पुटे असिाि, अधीं पाव अशी छटािंी 
प्रमाणे असिाि त्याप्रमाणेि भाषणाि सुध्दा बदलत्या आघािािे आहण भाराचं्या योजनेमुळे हनमाण झालेले 
मापािे कोट गक असिे.” 
 

“हे सारे मापून िोलून, संकहलि कन न आहण ्हििपणे योजना कन न हलक्या आघािािा भारी 
आघािाच्या मुख्य शब्दाला पाहठबा हमळेल अशा रीिीने वापरले रे्ले पाहहजेि. त्यानी आपसाि एकमेकाशंी 
स्पधा करिा कामा नये िर परस्पराशंी संलग्न होऊन एका एकजीव रेषेच्या स्वन पाि कहठण वाक्यािे 
सुलभ रीिीने ्च्चारण करण्यास मदि केली पाहहजे. भाषणाच्या समरंथ रिनेि त्यािप्रमाणे त्याच्या 
वरे्वरे्ळ्या भार्ाि यथाथगदशी प्रमाणबध्दिा असली पाहहजे.” 
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“हित्राि घनिेिा भास हनमाण करण्याकहरिा हिसऱ्या पहरणामािा वापर कसा केला जािो हे 
िुम्हाला माहहि आहेि. वस्िुिः हे हिसरे पहरमाण अस्स्ित्वाि नसिे. हित्रिलक ही िौकटीवर िाणलेली 
एक सपाट पािळी असिे. आहण या सपाट पािळीवरि हित्रकार आपले हित्र रंर्वीि असिो. आहण िरीही 
रंर्हवलेलया हित्राि अनेक पािळ्या असलयािा आभास हनमाण होि असिो. या पािळ्या हित्रिलकाि 
अहधकाहधक खोलखोल जाि आहेि असे वाटिे आहण पूरोभहूम जण ुकाही पाहणाऱ्याला भेटण्यासाठी पुढे 
पुढे येि आहे असा भास होिो.” 
 

“यथाथगदशगनािा आभास वाक्याि हनमाण करिाना आपलया भाषणािही अशा अनेक पािळ्या 
असाव्या लार्िाि. सवांि अहधक महत्वािा शब्द अहिशय स्पट गपणे ध्वनीच्या पुरोभमूीिील पािळीि खडा 
असिो. कमी महत्वािे शब्द अहधकाहधक खोल पािळ्यािंी श्रेणी बनहविाि.” 
 

“या कामी आवाजािा मोठेपणा हा हििकासा महत्वािा मुद्दा नाही. आघािािा रु्णधमग हा आहे.” 
 

“यािील महत्वािी र्ोट ग ही आहे की, आघाि वन न खाली येिो आहे का ्लट खालून वर जाि 
आहे. िो वजनदारपणाने, दडपलयासारखा खाली येिो आहे, का हलकेि घुसवलयासारखा वर जािो 
आहे? त्यािा ठोका जोरािा आहे. का हलका आहे? आडदाडं आहे का कळण्या न कळण्याइिका मुलायम 
आहे? िो झटकन पडून िात्काळ नाहीसा होिो का बराि वळेपयगनि िसाि रेंर्ाळि राहिो? याहशवाय 
ज्यानंा “नर” “मादी” अशी नाव ेदेिा येिील असेही आघाि असिाि.” 
 

“यािील पहहला (नर जािीय आघाि) हनहिि स्वरुपािा आहण कठोर असिो. ऐरणीवर घणािा 
घाव पडावा िसे त्यािे स्वरुप असिे. अशा प्रकारिा आघाि आखूड आहण िुटक असिो. दुसरा (मादी 
आघाि) स्वभाविः पहहलया इिकाि हनहिि असिो. पण िो िात्काळ संपि नाही. काही वळेपयगन्ि 
अस्स्ित्वाि राहिो. ्दाहरणादाखल आपण असे समजू या की, कोणत्या न कोणत्या कारणाने घणािा 
ठोका ऐरणीवर हाणलयाबरोबर िुम्ही घण ऐरणीवन नि स्विःकडे ओढिा आहाि. कदाहित् िो पुन्हा 
्िलण्याला सोपे व्हाव े म्हणून हे िुम्ही करीि असाल. खेिण्यािी हक्रया “मादी” आघािाच्या स्वरुपािी 
असिे असे म्हणिा येईल.” 
 

“भाषण आहण हक्रया या दोहोमधून हनवडलेले आणखी एक ्दाहरण पाहा. एखादा हिडलेला 
घरमालक नको असलेलया पाहुण्याला बाहेर घालवीि असेल िर िो स्वाभाहवकि कडक भाषा वापरील 
आहण त्याबरोबरि त्या भाषेशी हमळिे जुळिे आहवभाव कन न आवशेाने दरवाजािी वाट दाखवील अशा 
रीिीने िो वापरीि असलेले शब्द आहण हावभाव यािं िो नर आघािािंा वापरा करीि असेल.” 
 

याहून अहधक सभ्य आहण सुसंकृि माणूस िीि र्ोट ग करीि असला आहण त्याने वापरलेले घालवनू 
देण्यािे शब्द िेि असले, िे हनहिि आहण खंबीर असले, िरीही त्यािा आवाज खाली आलेला असेल. 
त्याच्या कृिी धीम्या असिील आहण त्याच्या सुरवािीिा क्षण मवाळ असेल. या प्रकारिा पहरणाम मारे् 
्रवणारा िटका “मादी” आघािाच्या स्वन पािा होय. 

 
“आघािािी हनवड कन न शब्दािे संयोजन करण्याच्या बाबिीिील आणखी एक घटक म्हणजे 

आवाजाच्या पोिािंील बदल. त्याच्या योर्ाने शब्दाला जी आकृिी आहण बंध हमळिाि त्यामुळे त्यािी 
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पहरणामकारकिा आहण प्रकटनक्षमिा वाढि असिे. आघाि आवाजाच्या पोिाशी एकजीव करिा येिो. 
अशा स्स्थिीि त्याच्या योर्ाने शब्दाला भावनेच्या हवहवध रंर्च्छटा प्राप्ि कन न देिा येिाि. िुच्छिा, आदर, 
व्यंजना, मत्सर अथवा र्ोंजारणे यासारख्या या छटा असिाि.” 
 

“आवाजाच्या पोिाच्या बरोबरीने आपलयापाशी हववहक्षि शब्दाला अहधक ्ठाव देण्याकरिा अनेक 
हवहवधं साधने आहेि. ्दाहरणाथग दोन हवश्रामंाच्या मध्ये आपण त्यािी स्थापना कन  शकिो. त्यािील 
एकाला अथवा दोघानंाही अहधक बळकटी आणण्याकरिा िे मानसप्रहक्रयेिे हवश्राम असू शकिील. 
वाक्यािील प्रमुख शब्द हुययम शब्दावरील आघाि काढून टाकून आपण लक्षणीय कन  शकू. अशा रीिीने 
साघाि राहहलेला एकटाि शब्द हवरोधामुळे स्वभाहवकि अहधक मजबिू बनेल.” 

 
“या सवण साघात आणि णनराघात िब्दामंध्ये परस्पर संबंि, आघाताचे प्रमाि आणि त्याचा िुि 

स्पष्टपिे स्थाणपत करिे जरूर आहे. त्याचप्रमािे वाक्स्पयाला णजवंतपिा आिण्याकरता आवश्यक ती 
यथाथणदिणकता णनमाि करून स्वररचनेचे एक मानणचत्र णनमाि करिे अित्याचे आहे.” 
 

“आपि जेव्हहा संयोजनाणवषयी बोलत असतो तेव्हहा आपल्या मनात हेच संवादी एकीकरि आणि 
काही णववणक्षत िब्दानंा उठावदारपिा आिण्याकरता आघातंाच्या वजनातील वेिवेिळ्या मापाचे परस्पर 
संबंि या िोष्टी असतात. 
 

“हशलपात्मक सौंदयग असलेले सुसंबध्द आकारािे वाक्य आपण या पध्दिीने ्च्चान  शकिो.” 
 

६ 
 

“आिापयगन्ि आघाि देण्यािी पध्दिी आहण वाक्यािील वरे्वरे्ळ्या अंशामधील साघाि शब्दािें 
संयोजन याहवषयी जे बोललो िे िशाि रीिीने एखाद्या स्वर्ि भाषणािील अथवा कथाप्रसंर्ािील हभन्न हभन्न 
वाक्यहवभार्ानंा अधोरेहखि करण्याच्या प्रहक्रयेसाठी ्पयोर्ी पडण्यासारखे आहे. महत्वािा वाक्यहवभार् 
त्याच्या मानाने कमी महत्व असलेलया वाक्यहवभार्ापेक्षा अहधक वजनदार आघािाने सजवावा लार्िो. 
त्यािप्रमाणे अशा महत्वाच्या वाक्यहवभार्ािील महत्वाच्या शब्दावर अनाघाि वाक्याशंािील शब्दापेंक्षा 
अहधक वजनदार आघाि द्यावा लार्िो. 
 

“महत्वािा वाक्यहवभार् ्ठावदार करण्यासाठी त्यािी दोन हवश्रामाच्यामध्ये स्थापना करिा येिे. 
हे करण्याकरिा आघाि असलेले वाक्य, शब्दोच्चारािा पोि िलम हकवा भरड कन न िो पहरणाम 
आपलयाला साध्य करिा येिो अथवा त्याकरिा ्च्चाराच्या वळणािंा अहधक पहरणामकारक आकृहिबंध 
हनमाण कन न आपलयाला त्याि नव ेआहण िाजे रंर् भरिा येिाि.” 
 

“महत्वाच्या वाक्यामधील आघाि वाढहवण्यािी आणखी एक पध्दिी म्हणजे स्वर्ि भाषण अथवा 
कथाप्रसंर् यािील इिर भार्ाहून त्यािी र्हिलय बदलून घेणे ही आहे आहण शवेटी, ज्यावर जोर द्यावयािा 
त्या वाक्याशंािे नेहमीिेि वजन आहण रंर् कायम ठेवावयािे परंिु इिर सवग वाक्याशं आहण त्यािंील साघाि 
शब्द अहधक नरम कन न घ्यावयािे हा मार्ग.” 
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“शब्द हकवा वाक्य याचं्या आघािािंील सूक्ष्म आहण नाजुक छटा हनमाण करण्याच्या अनेक 
संभवनीय पध्दिी आहेि. त्यािें हवस्िाराने वणगन करणे हे माझे काम नाही. मी िुम्हाला एवढेि आवकोासन 
देिो की, या साऱ्या संभवनीयिा आहण त्यािंा वापर करण्याच्या पध्दिी असंख्य आहेि. त्याचं्या मदिीने 
हवहवध प्रकारच्या, हववहक्षि शब्दाचं्या त्यािप्रमाणे वाक्याचं्या आघािािे संयोजन करण्याच्या, अहिशय 
रु्न्िारु्न्िीच्या रिना िुम्ही कन  शकाल.” 
 

“त्यािंा नाटकाच्या परप्रयोजनाशी त्यािी अंिःसंहहिा आहण कृिीिी अन्िर्गि रेषा याचं्या व्दारा 
संयोर् घडला िर िुम्ही ्च्चारलेलया शब्दाना या आघािामुळे अपवादात्मक महत्व प्राप्ि होईल. कारण 
आपलया कलेिे िार मोठे ध्येय साध्य करण्याला िे ्पयुक्ि ठरिील. नाटकात अथवा भूणमकेत मानवी 
चैतन्याचे जीवन णनमाि करिे हेच ते ध्येय.” 
 

“आपलया भाषणाच्या सभंवनीय सामर्थयािा अहधकाि अहधक िारं्लया रीिीने वापर करणे हे िुमिी 
शक्िी, िुमिा अनुभव, ज्ञान, अहभरुिी, संवदेनाक्षमिा आहण बधु्दी यावंर अवलंबनू आहे. शब्दाच्या संबंधीिे 
आहण आपलया मािृभाषेहवषयीिा हजव्हाळा असलेलया नटानंा आपली संयोजन पध्दिी, वरे्वरे्ळ्या पािळ्या 
हनमाण करण्यािी आपली शक्िी आहण आपलया भाषणाि यथाथग दशगनािा आहवष्ट्कार करण्याच्या रीिी 
अत्यंि ्च्च दजाच्या स्वन पाि हवकहसि करिा येणे शक्य आहे.” 
 

“जे इिके प्रहिभासपंन्न नसिील त्यानंा अहधक ज्ञान संपादन करण्याकरिा, आपलया मािृभाषेिा 
व्यासंर् करण्याकरिा, अहधक जाणिे प्रयत्न कराव ेलार्िील. अनुभव, कौशलय आहण कला साध्य कन न 
घेण्याकरिा त्यानंा पहरश्रमपूवगक साधना करावी लारे्ल.” 
 

“नटाला साधने आहण संभवनीयिा यािंी अनुकूलिा हजिकी अहधक असेल हििकी त्यािी 
भाषणपध्दिी अहधक मोहक, जोमदार, प्रकटनक्षम आहण प्रभावी ठरेल.” 

 
७ 

 
आज मी ऑथेल्लोिील भाषण पुन्हा एकदा म्हटले. 

 
“िुझे श्रम वाया रे्लेले नाहीि.” िात्सावनी मला ्ते्तजन देण्याच्या दृट गीने भाष्ट्य केले. 

 
“एकेका िपशीलापुरिे पाहहले िर िू केलेस िे सवगि िारं्ले होिे. काही हठकाणी िे अहिशय 

पहरणामकारकही झाले. पण समरंथ भाषणािा हविार करिा काही स्थळे अशी आहेि की, हजथे िे वरवर 
िरंर्लयासारखे वाटिे िे पुढे र्हि घेि नाही. दोन पहरमाणे िू पुढे जािोस आहण मर् पुढच्या दोहोमध्ये पुन्हा 
मारे् पाऊल घेिोस. आहण हे असे िुझे संबंध भाषणभर िाललेले असिे.” 
 

“रंर्भमूीवर िुला आपली प्रकटन साधने अशी बेहिकीरपणे वापन न िालणार नाही. त्याि िुला 
काही िरी पूवगहनयोहजि हेिू ठेवला पाहहजे.” 
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“िेव्हा आिा अहधक खुलासा करण्याच्या भरीस न पडिा मी िे भाषण माझ्या स्विःच्या कौशलयािे 
प्रदशगन करण्याकरिा नव्हे, िर भाषण िंत्रािी रहस्ये िुला पायरी पायरीने स्पट ग व्हावीि िसेि त्या 
भाषणािा स्विःवरील आहण त्या प्रसंर्ािील आपलया जोडीदार नटावरील पहरणामािी कलपना कन न त्या 
दृट गीने नटाने आपलया मनाि जो हहशोब करावयािा आहण जे धोरण ठेवावयािे िे िुला कळाव,े म्हणून मी 
स्विःि बोलून दाखवणे योग्य होईल.” 
 

“माझ्यापुढे जो प्रश्न आहे त्याच्या हवविेनापासून मी सुरुवाि करिो.” असे म्हणून िे पॅालकडे 
वळले. 
 

“िू ईयार्ोिी भहूमका करिोस. िेव्हा भयंकर सूड ्र्हवण्याच्या दृट गीने ऑथेल्लोच्या मनाि जी 
पाशवी पे्ररणा हनमाण झालेली आहे िी िुला जाणवावी आहण िुझा हिच्यावर हववकोास बसवावा हे माझे पहहले 
साध्य आहे. याकरिा आहण शके्यहपअरच्या र्रजाच्या अनुरोधाने मी ्िाळणाऱ्या पौस्न्टक ्धाणािे सुस्पट ग 
हित्र आहण त्याच्या जोडीला मत्सराने जळणाऱ्या माणसाच्या अंिःकरणािील आंिहरक वादळािे हित्र ही 
दोन्ही एकमेकाशजेारी ्भी करणार आहे. हा हेिू साध्य करण्याकरिा, मला माझ्या अंिःकरणाि जी प्रिंड 
घडामोड होि असलेली हदसि आहे हििी िुला जाणीव कन न देऊन िुझ्या भावना जार्ृि करणे योग्य 
होईल. हे काम कहठण आहे. परंिु असाध्य नाही. हवशषेिः माझ्यापाशी पुरेशी ्ठावदार आहण प्रक्षोमक 
अशी दृश्यात्मक आहण इिर प्रकारिी साधने हसध्द असलयामुळे मी िे मुख्यिः कन  शकेन.” 
 

ियारीिे काही थोडेसे क्षण रे्लयानंिर िात्सावनी पॅालकडे त्यानंी वइेमान देस्झ्दमोनाकडे जसे 
पाहहले असिे त्या दृट गीने पाहहले. 
 

Like to the Pontic sea. . . .’ त्यानी आपली वाक्ये मृदु स्वराि आहण साधारण संथपणे 
्च्चारावयाला सुरुवाि केली आहण मर् त्यानंी थोडक्याि पुस्िी जोडली : 
 

“माझ्या अंिःकरणाि िालले आहे िे मी सारेि व्यक्ि करणार नाही. मला करिा येईल त्यापेक्षा मी 
कमी व्यक्ि करणार आहे.” 

 
“मला हाि राखून राहहले पाहहजे. आपली भावना क्रमशः बाधंीि रे्ले पाहहजे.” 

 
“वाक्यािा हा भार् त्याच्यापरुिाि पाहहला िर अथग हवशद करणारा नाही.” 

 
“म्हणून मी िे स्विःशीि पुरे कन न घेिो.” 

 
“Like to the Pointic sea, (Whose icy current and compulsive course keeps due on to 

the Propontic and the Hellespont. . . .)” 
 
“वाक्य ्च्चारिाना र्डबड न होऊ देण्यािी काळजी घेिली पाहहजे. Sea या शब्दानंिर मी एक 

स्वरहवराम घेणार आहे. 
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िो दोन, िार िर िीन मात्रािंा राहील. 
 
“मी पुढच्या हवरामाशी येईन (असे पुष्ट्कळसे हवराम याि येिील) िेव्हा मी आपला आवाज अहधक 

िढहवण्यास सुरुवाि करीन.” 
 

“अजूनही िो मी टीपेला नेणार नाही.” 
“मला आपली र्िी वर सरळ लंब रेषेि ठेवली पाहहजे.” 
“यापुढे आडवी रेषा नाही.” 
“होय टेन्शन व्होलटेज नाही.” 

 
“पण िार सपक वाटिा कामा नये. काही िरी आकृहिबधं राखला पाहहजे.” 

 
“मला आवाज वर िढहवला पाहहजे पण एकदम नव्हे क्रमशः, हळू हळू.” 

 
“पहहलयापेक्षा दुसरे माप अहधक बळकट असेल आहण दुसऱ्यापेक्षा हिसरे आहण हिसऱ्यापेक्षा िौथे 

एकाहून एक अहधक बळकट होि जाईल यािी काळजी घ्यायला पाहहजे. पण आरडाओरडा नको.” 
 

“आरडा ओरडा म्हणजे िाकद नव्हे. िाकद येिे िी ्ंिी वाढहवलयाने.” 
 

“Whose icy current and compulsive course. . . (Keeps due on to the propontic and 
Hellespont”) 
 

“प्रत्येक पहरमाण मी िीन स्वरानंी वाढवीि रे्लो. िर वाक्यािील बावन्न शब्दाकंरिा िीन 
सप्िकापेक्षा अहधक ्ंिी लारे्ल. माझ्या आवाजाि एवढा पल्ला र्ाठण्यािी िाकद नाही.” 
 

“म्हणून एकदा आवाज ्ंिावलयावर मी हलकेि खाली झेपावने.” 
 

“पाि स्वर वर : दोन खाली.” 
 

“एकूण वरिा पल्ला; िीन स्वरािंा.” 
 

“पण पहरणाम मात्र वाटेल पािािा.” 
 

“मर् पुन्हा िार स्वर वर आहण दोन खाली.” 
“एकूण िक्ि दोनि स्वर वर पण ठसा राहहला िार स्वरािा. या रीिीने असे पुढे िालू 

ठेवावयािे.” 
 
“माझ्या आवाजाच्या पललयाि या रीिीने काटकसर कन न िो मी वाक्यािील बावन्न स्वरानंा पुरा 

पडेल असे करीन.” 
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“केवळ भावनापुरिेि नव्हे, आवाजाच्या पललयाच्याही दृट गीनेही.” 
 

“नंिर अहधक ्ंि जाण्यािी माझ्या आवाजाि िाकद राहहली नाही िर मला शब्दावरील जोर 
वाढवावा लारे्ल, हवराम हवस्िृि कराव ेलार्िील.” 
 

“मला त्यानंा हजभेखालून वळवनू घेिले पाहहजे.” 
 

“त्याच्या योर्ानेही आवाज अहधक बळकट झालयािा आभास होिो.” 
 

“परंिु आिा हा हवश्राम संपला.” 
 

“िू वाट पाहिो आहेस; अस्वस्थ होऊन घाई करण्यािी र्रज नाही.” 
 

“िाहकंक हवश्रामाच्या जोडीला मला मानहसक हवश्रामािी भर घालण्यास काहीही हरकि नाही.” 
 

“अशा हवश्रािंीने कुिूहल अहधक धारदार होिे.” 
 

“मानहसक हवश्रामाने आपलया प्रहिहक्रया सहज पे्ररणा. . . कलपना ---आहण अनिमगन - - - - -
याचं्या संबंधाि िेि घडिे.” 
 

“हवश्रािंीमुळे माझ्या मानहसक हित्रािंी िपासणी करण्यास मला सवड हमळिे. -----हालिाली, 
मुद्राहभनय, हकरणप्रके्षपण याचं्या साहाय्याने मला अहभनय करिा येिो- - - - “ 

 
“त्याच्यामुळे नाट्यात्मक िाण हढला होणार नाही.” 
 
“िर ्लट, या र्हिर्भग हवरामामुळे माझी आहण िुमिी िर्मर् वाढेल.” 
 
“पण मला केवळ िाहंत्रक जंजाळाि रंु्ििा कामा नये.” 

 
“मला आपले हित्त िालू कामावर स्स्थर ठेवले पाहहजे. काहीही कन न माझ्या अंिःकरणािील 

प्रहिमा िुला हदसि राहिील असे मला केले पाहहजे.” 
 
“मला कृहिशील राहहले पाहहजे. हेिूर्भग अहभनय केला पाहहजे.” 
 
“परंिु. . . . हा हवराम कंटाळवाणा होईल इिका लाबंिा कामा नये.” 
 
“म्हणून मी आिा हिन न सुरुवाि करिो.” 

 
“Ne’er feels retiring ebb . . . (but keeps due on to the Propontic and the Hellespont)” 
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“माझे डोळे अहधकाहधक का िाणले जाि आहेि?” 
 
“िे अहधक सामर्थयाने हकरण बाहेर टाकि आहेि का?” 
 
“आहण माझे बाहू असे रुबाबदारपणाने सावकाश वर का ्ंिावि आहेि?” 
 
“माझे समरंथ शरीर, सारे व्यस्क्िमत्व िसेि का करीि आहे?” 
 
“हेलवणाऱ्या प्रिंड लाटािंी ही लय आहे का?” 
 
“हे पूवगहनयोहजि आहे असे िुम्हाला वाटिे का?” 
 
“का िो केवळ नाटकी पहरणाम आहे?” 
 
“नाही. मी िुम्हाला आवकोासन देिो. . . . “ 
 
“िे आपोआप, घडि आहे.” 
 
“अहभनय करिा करिा िे घडलयावर मार्ाहून मला त्यािी जाणीव झाली.” 
 
“िे संपून पुरे झालयानंिर?” 
 
“िे कशाने?” 
 
“सहजपे्ररणेने?” 
 
“माझ्या सुप्ि मनाने. . .?” 
 
“सजगक प्रकृिीने?” 
 
“असेलही कदाहिि.” 
 
“मला एवढेि माहहि आहे की, मानहसक हवश्रामामुळे िे आकस्स्मकपणे घडून आले.” 

 
“त्याने भावावस्था हनमाण केली!” 

 
“भावनेला र्िी हदली!” 

 
“त्याने हिला आकमितषि कन न कायगप्रवृत्त केले.” 
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“सुप्ि मनालाही त्यािी मदि होिे!” 
 
“मी जर हे जाणिेपणे केले असिे, नाटकी पहरणामाच्या हहशबेाने केले असिे, िर िे मी मुद्दाम 

करिो आहे असे िुम्हाला वाटले असिे!” 
 

“पण हनसर्ानेि िे घडवनू आणले. . . आहण त्यामुळे िुम्हाला त्यावर आपोआप हववकोास ठेवणे भार् 
आहे.” 
 

“कारण िे नैसमितर्क आहे!” 
 

“कारण िे सत्य आहे!” 
 

“But keeps due on  
 

“To the Propontic and the Hellespont. . . .  
 

“पुन्हा, र्ोट ग घडून रे्लयानंिर मला जाणीव झाली की, काही िरी दुट ग प्रवृत्तीने माझ्या 
अंिःकरणािी पकड घेिली आहे!” 

 
“हे कसे आहण का घडले हे मलाि कळि नाही!” 
 
“पण त्या योर्ाने मला आनंद होिो आहे. बरे वाटिे आहे!” 
 
“हा मानहसक हवश्राम मी लाबंविो!” 
 
“अजून माझे सवग प्रकटन पुरे झालेले नाही!” 
 
“या होणाऱ्या ्शीरामुळे मी हिडिो आहे, पेटिो आहे!” 
 
“िो आिा अहधक कायगक्षम झाला आहे!” 
 
“हनसर्ाला आणखी एकदा आवाहन देिो!” 
 
“माझ्या सुप्ि मनाला मी कायगप्रवण करीन!” 
 
“िे साध्य करण्यािे सवग प्रकारिे ्पाय मला ्पलब्ध आहेि!” 
 
“मी टीपेच्या स्वराला येऊन पोहिलो! Hellespont!” 
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“िो शब्द ्च्चान न मी आवाज खाली टाकीन. पुढिा भार् सुन  करण्यापूवी पुढिी हुशी घेिाना” 
 

“Even so my bloody thoughts, with violent pace.” 
 
“Shall ne’er look back, ne’er ebb to humble love, . . . ” 
 
या हठकाणिे वळण मी अधोरेहखि करिो. सबधं भाषणाि हा ्च्चिम हबदू होय. 
 
“Ne’re ebb to humble love. . . . ” 
 
“या हठकाणी खोट्या करुणरसाच्या अहवभावि मी िसण्यािी भीिी आहे.” 
 
“माझी ्दे्दश्ये मला घट्ट पकडून ठेवली पाहहजेि!” 
 
“माझ्या आंिहरक प्रहिमा दृढ रीिीने रुजलेलया असलया पाहहजेि!” 
 
“सहजपे्ररणा, सुप्िमन, प्रकृिी!” 
 
“आिा काय वाटेल िे कराव.े” 
 
“आिा िुम्हाला पूणग मोकळीक आहे. पण मी स्विःवर संयम ठेविो. मी घेि असलेलया हवरामामुळे 

िुम्ही बेिैन होिा.” 
 
“हजिका अहधक संयम मी ठेवीन हििका िो िुमच्या मनाि अहधक अस्वस्थिा हनमाण करील.” 
 
सवग स्टॅाप् बाहेर खेिण्यािा क्षण आला आहे! 
 
“सवग प्रकटन साधने एकहत्रि करण्यािी वळे येऊन ठेपली आहे!” 
 
“आत्मसंरक्षणासाठी त्या सवाच्या साह्यािी र्रज पडणार आहे.” 
 
“र्हि आहण लय!” 
 
आहण. . . . . मला ्च्चारावयालाही भीिी वाटिे. . .  
 
“मोठ्याने बोलणे सुध्दा.” 
 
मोठ्याने बोलणे का? 
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“पुढच्या वाक्याशंािील िक्ि दोनि शब्दाच्या वळेी.” 
 
“. . . . ne’er ebb to humble love. . . . . ” 
 
आहण शवेटच्या महत्वाच्या शब्दावर. 
 
“Till that a capable and wide revenge Swallow then up 
 
“मी र्िी खेिून धरली आहे.” 
 
“अथग मनाि ्िरहवण्यासाठी.” 
 
“मर् मी पूणगहवराम देिो.” 
 
यािा अथग िुमच्या ध्यानाि आला का? कन न भाषणाच्या अखेरिा पूणगहवराम? 
 
“िो शवेट आहे.” 
 
“िे मरण आहे.” 
 
“मी काय म्हणिो आहे यािी अनुभिूीिी जाणीव िुम्हाला हवी आहे का?” 
 
“पवगिाच्या अत्युच्च हशखरावर िढून जा.” 
 
“पायाखाली खोल दरी पसरलेली आहे.” 
 
“एक जड दर्ड घ्या आहण . . . . ” 
 
“िेका िो . . . . ” 
 
“त्या दरीच्या अर्दी िळापयगनि.” 
 
“िुम्हाला ऐकू येईल, िुम्हाला जाणवले त्या दर्डाच्या हठकऱ्या हठकऱ्या ्डि आहेि. अथाि 

िुम्हाला काही ऐकू आले िर. . .” 
 
“अर्दी लहान लहान हठकऱ्या.” 
 
“हे आवाजािे पडणे िशाि प्रकारिे पाहहजे.” 
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“स्विःच्या आवाजाि!” 
 
टीपेच्या स्वरापासून सप्िकालीि अर्दी खालच्या स्वरापयगन्ि.” 
 
“या पूणगहवरामाच्या स्वभावधमािी िी अपहरहायग र्रज आहे.” 

 
हे सवग ऐकून माझ्या अंिरंर्ाि िार मोठी हवरोधी प्रहिहक्रया हनमाण झाली. या प्रकारच्या क्षणी 

िाहंत्रक आहण व्यावहाहरक हविारानंी नटािे मन व्याप्ि असणे शक्य आहे का? मर् स्िूिी कोठे राहहली? 
मला िीड आली आहण मी अर्दी नामोहरम होऊन रे्लो. 

 
८ 

 
मार्ील पाठानंिर रे्ले काही हदवस माझ्या मनाि जी खळबळ िालली होिी िी आपले सारे धैयग 

एकवटून मी आज िात्सावना सारं्ण्यास आरंभ केला. 
 

“आिा िी वळे टळून रे्ली आहे.” त्यानंी मला मध्येि थाबंहवले आहण इिर हवद्यार्थयांकडे वळून िे 
म्हणाले, 

 
“िुमच्या भाषणाहवषयक पाठासंबंधीिे माझे कायग संपलेले आहे. मी िुम्हाला काहीही हशकहवलेले 

नाही. कारण मुळािि माझा हेिु िसा नव्हिा. परंिु एका अत्यंि महत्वाच्या हवषयािा जाणीवपूवगक अभ्यास 
कसा करावयाला पाहहजे, यािी मी िुम्हाला िोंडओळख मात्र कन न हदलेली आहे.” 
 

“आपण केलेलया लहान लहान प्रयोर्ामुंळे िुम्हाला आवाजाच्या िाहंत्रक साधनािंी संख्या आहण 
प्रकार याबद्दलिी समजूि आलेली असेल. ्च्चारािील रंर्ि, त्यािंी वळणे, सवग प्रकारािे ्च्चारािें 
आकृिीबधं, आघािाचं्या वरे्वरे्ळ्या जािी आहण स्वन पे, िामितकक आहण मानहसक हवश्राम इत्याहद इत्याहद. 
नटाला शब्द आहण भाषण याचं्या संदभाि जे काही करण्यािी र्रज पडिे िे सारे मी िुम्हाला दाखवनू 
हदलेले आहे.” 
 

“मला सारं्िा येण्यासारखे होिे िे मी िुम्हाला साहंर्िले आहे. बाकीिे सारे िुमिे आघािािे नव े
हशक्षक श्री. सेकेनॅाव्ह िुम्हाला सारं्िील.” 
 

सेकेनॅाव्ह पुढे आले आहण िात्सावनी त्यािंी आम्हाला थोड्या परंिु र्ोड शब्दाि ओळख कन न 
हदली. आम्हाला त्याचं्या िाब्याि त्यािंा पहहला पाठ सुन  करण्यासाठी देऊन िात्साव हनघण्याच्या ियारीि 
होिे. परंिु िे पे्रक्षार्हृाच्या बाहेर पडण्यापूवीि मी त्यानंा अडहवले. 
 

“कृपा कन न आपण जाऊ नका. राहहलेली सवाि अहधक महत्वािी र्ोट ग आम्हाला 
साहंर्िलयाहशवाय आपण आम्हाला सोडून जाऊ नये; अशी माझी आपलयाला हवनंिी आहे.” 
 

माझ्या या म्हणण्याला पॅालने दुजोरा हदला. 
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िात्सावना र्ोंधळलयासारखे झाले. त्यािंा िेहरा लाल झाला. आहण त्यानंी आम्हाला एका बाजूला 
नेऊन आपलया नवीन हशक्षकाच्या बाबिीि आम्ही अहधक समंजपणा दाखवावयाला हवा होिा अशी आमिी 
कान ्घडणी केली. शवेटी िे म्हणाले; 
 

“असे काय झाले आहे? काय घडले आहे काय असे?” 
 
“हे िार भयंकर आहे. माझ्याच्याने अहधक बोलवि नाही.” आपलया भावना त्यानंा समजावनू 

देण्यािा प्रयत्न करीि असिाना माझे शब्द घशािलया घशाि अडकून मी रु्दमरलयासारखा झालो. 
“िुमच्याकडून मी हशकलो िे भाषण बोलिाना अथवा पाठ म्हणिाना वापराि आणण्यािा अहिशय 
पहरश्रमपूवगक प्रयत्न करीि आहे. पण शवेटी माझा साराि र्ोंधळ ्डून जािो आहण दोन्ही शब्दही मला 
समाधानकारक रीिीने जोडिा येि नाहीि. मी हववहक्षि हठकाणी आघाि देण्यािा प्रयत्न करिो. पण 
हनयमाप्रमाणे हजथे िो स्स्थर झाला पाहहजे हिथे िसा िो न होिा जण ूकाही मला हखजहवण्याकरिा की 
काय हिथून ्डी मान न हनसटून जािो. एखाद्या हवरामहिन्हासाठी आवश्यक असलेला आवाज लावण्यािी 
मी धडपड करिो. पण अशा वळेी माझा आवाज अशा काही ्लट सुलट कोलहाटं्या घेऊ लार्िो की 
त्यामुळे मी पार र्ारं्रुन जािो. एखादा हविार व्यक्ि करण्यािा मी प्रयत्न करिो. पण िो माझ्या हािून 
हनसटिो. कारण भाषणाच्या हनयमाचं्या घोळक्याि मी इिका अडकून पडलेला असिो की, माझे मन त्या 
वाक्याच्या आसपास इिस्ििः भटकू लार्िे. आहण त्या हनयमािंा वापर कसा करावा हे ठरहवण्याच्या 
हवविंनेि मी रु्रिटून जािो. अखेरीस या सवग कामामुळे डोक्यावर आघाि झालयामुळे मेंदूिी जी स्स्थिी 
होईल. िशी माझी अवस्था होऊन मला भोवळ आलयाप्रमाणे वाटू लार्िे.” 
 

“हे सारे ्िावळेपणामुळे घडिे.” िात्साव म्हणाले, “िुम्ही अशी घाई करिा कामा नये. नेमलेलया 
अभ्यासक्रमारंथमाणे आपणाला िालले पाहहजे. िुझे समाधान करावयािे झाले िर आपलया कायगक्रमािा 
अनुक्रम मोडून मला पुढच्या भार्ावर जाव ेलारे्ल. आहण िसे केले िर िुम्हा दोघापं्रमाणे घाई न झालेलया 
आहण िक्रार न करणाऱ्या इिर सवग हवद्यार्थयांच्या मनािा र्ोंधळ ्डून जाईल.” 
 

थोडा वळे या र्ोट गीवर हविार केलयानंिर त्या हदवशी रात्री नऊ वाजिा आपलयाला भेटावयाला 
येण्याबद्दल आम्हाला िात्सावनी साहंर्िले व िे हनघून रे्ले, आहण आम्ही आमच्या नव्या भाषण हशक्षकाचं्या 
वर्ाि परि आलो. 
 

❋ ❋ 
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१० भूणमकाणिल्पातील यथाथण दिणन 
 
१ 
 

पॅाल आहण मी िात्सावाच्या घरी पोहोिलो िेव्हा बरोबर नऊ वाजले होिे.  
 
स्िूिीिी जार्ा नाटकी हहशबेीपणाने घेिलेली पाहावी लार्लयामुळे आपण कसे हिाश होऊन रे्लो 

यािी मी त्यानंा कलपना हदली. 
 
“होय.... त्यानेसुध्दा” िात्सावनी मान्य केले. “नटािे अधें अंिरंर् त्यािे परप्रयोजन, कृिीिे 

अंिःसूत्र, अंिःसंहहिा, त्याच्या आंिहरक प्रहिमा, त्यािी आंिहरक सजगक अवस्था हनमाण करणारी द्रव्ये 
यानंी व्यापलेला असिो. पण त्यािा ्रलेला अधाभार् मानसिंत्रानुसार मी िुम्हाला प्रत्यक्ष 
दाखहवलयाप्रमाणे कायग करीि असिो.” 
 

 “अहभनय करीि असिाना नटािे व्यक्िीमत्व हद्वधा झालेले असिे. िोमासो सालस्व्हनीने याहवषयी 
काय म्हटले आहे िे आठहवण्यािा प्रयत्न करा, ‘नट रंर्भमूीवर जर्िो, रडिो, हसिो; परंिु असे रडिाना 
आहण हसिाना िो आपलया अश्रूंिे आहण र्ंमिीिे हनरीक्षणही करीि असिो. त्यािे हे दुहेरी अस्स्ित्व, जीवन 
आहण अहभनय यामधील हा िोल, म्हणजेि त्यािी कला होय.” 

 
“िुमच्या लक्षाि आलेि असेल की या हद्वहवधिेमुळे नटाच्या स्िूिीवर काहीि अहनट ग पहरणाम 

घडि नाही. िर ्लट एकामुळे दुसऱ्याला ्ते्तजनि हमळिे. आपलया व्यावहाहरक जीवनािही असेि दुहेरी 
अस्स्ित्व आपण अनुभवीि असिो. पण त्यामुळे आपलया जीवनहक्रयेि खंड पडि नाही; हकवा ्त्कट भावना 
आपण अनुभव ूशकि नाही, असेही होि नाही.” 
 

“सुरवािीला, आपण ्देश्ये आहण कृिींिे अंिःसूत्राहवषयी ििा करीि होिो िेव्हा, मी िुम्हाला 
यथाथगदशगनाच्या दोन समान्िर रेषाहंवषयी बोललो होिो िे िुम्हाला आठविे का?” 
 

“त्यािील एक भहूमकेच्या यथाथगदशगनािी.” 
 

“आहण दुसरी नटाच्या यथाथगदशगनािी. रंर्भमूीवरील त्यािे जीवन, अहभनय करीि असिाना िो 
वापरीि असलेले मानसिंत्र यािंी. आथेल्लोमधील भाषण करीि असिाना मानसतंत्राच्या ज्या प्रवाहािे मी 
िुला प्रात्यहक्षक दाखहवले िी नटाच्या यथाथण दिणनाची रेषा होय. भूणमकेच्या यथाथण-दिणनािी हििी 
जवळीक आहे. कारण त्या एकमेकीशी समान्िर असिाि. मुख्य रस्िा आहण त्याच्या बाजूने जाणारा त्यािा 
पदपथ हे जसे एकमेकानंा समािंर असिाि िशा. परंिु केव्हा केव्हा या रेषा काही ना काही कारणाने 
एकमेकींपासून बऱ्याि हवलर् झालेलयाही आढळिाि. भहूमकेशी हवसंर्ि असलेले हिच्या 
वास्िवस्वन पाच्या बाहेरिे असे काही जेव्हा िीि सामील झालेले असिे िेव्हा नट मुख्य मार्ापासून दूर 
रे्लेला असिो. मर् आपलया भहूमकेिे त्यािे यथाथगदशगन सुटिे. सुदैवाने अशा रीिीने हविहलि झालेलया 
नटाच्या मनाला पुन्हा पुन्हा योग्य मार्ावर परि आणण्यासाठी आपलया मानसिंत्रािे अस्स्ित्व आहे. पायी 
िालणाऱ्या मानसाला पदपथावन न केव्हाही हमरस्त्यावर येिा येिे त्याप्रमाणेि हे आहे.” 
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या दोन प्रकारच्या यथाथगदशगनाहंवषयी अहधक िपहशलावार सारं्ण्याबद्दल िात्सावना पॅाल आहण मी 
दोघानंी हवनंिी केली. अभ्यासक्रमािा आखलेला कायगक्रम हवस्कहळि करण्यास िे बरेिसे नाराज होिे. 
आहण हा आमच्या अभ्याक्रमािील बरािसा पुढिा भार् आहे; असे त्यानंी आम्हाला पुन्हा पुन्हा साहंर्िले. 
पण अखेरीस त्यानंा त्याबद्दल बोलावयाला लावण्याि आम्हाला यश आले. आहण लवकरि आपलया 
हवषयाच्या ओघाि िे इिके एकजीव होऊन रे्ले की, आपण हकिी पुढच्या पायरीवरील अवस्थेिी माहहिी 
देि आहोि यािे त्यानंाही भान राहहले नाही. 
 

“मी एकदा एका नाटकर्ृहाि एक पाि अंकी नाटक पाहावयाला रे्लो होिो.” िे सारं् ूलार्ले. 
“पहहला अंक संपला िेव्हा त्या प्रयोर्ािी हनमितमिी आहण त्यािील अहभनय या दोहोंहवषयीही माझा िार 
िारं्ला रंथह झाला. नट सुस्पट ग भहूमका प्रकटन करीि होिे. त्याचं्या कामाि ्त्साह आहण समज हदसून 
येि होिा आहण मला जी बद्दल हवशषे आकग षण वाटाव ेअशा खास पध्दिीने िे अहभनय करीि होिे.” 
 

“पण दुसऱ्या अंकानंिर मला असे आढळून आले की, त्यानंी पहहलया अंकाि जे दाखहवले होिे िेि 
पुन्हा दुसऱ्या अंकािही आम्हाला पाहावयाला हमळि होिे. यामुळे पे्रक्षकािें आहण माझेही कुिूहल 
हनहििपणे ्िाराला लार्ले. हिसऱ्या अंकानंिर त्याि र्ोट गींिी पुनरावुत्ती झाली आहण आिा त्यािे 
प्रमाणही वाढले कारण नट कोणत्याही र्ोट गीिा खोल बुडी मान न ठाव घेि नव्हिे. त्यािें स्वभावहित्रण 
स्स्थर झाले होिे, पहहलया इिक्याि ्त्साहाने िे आिाही अहभनय करीि होिे; पण आिा िो आधीि माहीि 
झालयामुळे पे्रक्षकानंा हशळा वाटू लार्ला होिा. एकाि पध्दिीिा िो अहभनय आिा इिका ठरीव 
कंटाळवाणा हनजीव झाला होिा की, त्याबद्दलिी काहीशी िीड येऊ लार्ली. पािव्या अंकाच्या मध्यापयगन्ि 
िे मला अर्दी असह्य होऊन रे्ले. माझी नजर रंर्पीठावर स्स्थर होईना िे काय बोलि होिे िे कानानंा ऐकू 
येईना. इिराचं्या लक्षाि न येऊ देिा इथून कसे हनसटावयािे एवढाि हविार माझ्या मनाि घोळि होिा. 
 

“एका िारं्लया नाटकाच्या सुहवहहिपणे बसहवलेलया आहण िारं्लया रीिीने अहभनीि केलेलया 
प्रयोर्ाबद्दल असा ्िरत्या पािळीवरील छापािा पहरणाम का घडावा? यािे कारण िुम्हाला सारं्िा येईल 
काय?” 
 

“एकसुरीपणामुळे” मी ्त्तर देण्यािे धाडस केले. 
 
“एका आठवड्यापूवी मी एका र्ाण्याच्या बैठकीला रे्लो होिो. असाि एकसुरीपणा मला हिथेही 

आढळून आला. वाद्यवृदं िारं्ला होिा. वादक वाजवीि असलेली रिनाही िारं्ली होिी. त्यानंी जशी हििी 
सुरवाि केली िसाि शवेटही केला. त्यानंी त्यािील लय, ध्वनींिे आकारमान यामध्ये काहीही िरक केला 
नाही. त्याि कोणत्याही प्रकारच्या छटा नव्हत्या. ऐकणाऱ्याला िो कायगक्रम अहिशय कंटाळवाणा वाटला.” 

 
“िारं्लया वादकवृन्दाने वाजहवलेलया या िारं्लया संर्ीिरिनेला अथवा िारं्लया रीिीने अहभनीि 

केलेलया त्या नाटकाला त्यानंा यशस्वी का करिा आले नाही?” 
 

“यथाथगदशगन या शब्दािी आपली व्याख्या अशी असेल : एखाद्या समरंथ नाटकािील अथवा 
भहूमकेिील वरे्वरे्ळ्या घटकािें परस्पर संवादी संबधं आहण त्यािंी हवभार्णी यािंा हहशबेी आढावा.” 
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“यािाि अथग असा की, कोणिाही अहभनय, हालिाल, हविार, भाषण, शब्द, भाव असा असू 
शकणार नाही की, ज्याला स्विःिे असे ्हिि यथाथगदशगन असणार नाही. केवळ रंर्भमूीवर येणे हकवा 
िीवन न जाणे, दृश्याच्या भरिीकरिा केलेली एखादी कृिी, ्च्चारलेले एखादे वाक्य, शब्द, स्वर्ि, 
इत्यादी इत्यादीनाही यथाथगदशगन आहण अंहिम हेिू (परप्रयोजन) ही असावी लार्िाि. त्याच्यावािून 
नटाला “होय” अथवा “नाही” ही म्हणिा येणार नाही. एखाद्या अर्दी हिमुकलया शब्दसंहिीलाही स्विःिे 
छोटेसे यथाथगदशगन असिे. अनेक वाक्याशंाच्या संघटनेने बनलेलया मोठ्या वाक्याि अनिभूगि झालेला 
हविार िर अथािि त्याच्याहशवाय काहीि कन  शकणार नाही. कोणिेही हववहक्षि भाषण प्रवशे अंक हकवा 
नाटक या सवांना यथाथगदशगनािी र्रज असिे.” 
 

“भाषणासबंंधी बोलिाना बोलणाऱ्याच्या मनाि िथाकहथि िामितकक यथाथगदशगन असले पाहहजे असे 
म्हणण्यािी िाल आहे. परंिु आपलया रंर्भमूीवरील पध्दिीनुसार आपलयाला याहून अहधक व्यापक 
पहरभाषा वापरण्यािी जन र पडिे. आपण वापरिो िी वणगने म्हणजे. . . . 

 
(१) व्यक्ि झालेलया हविारािे यथाथगदशगन. िामितकक यथाथगदशगन िे हेि होय. 
(२) रंु्िारंु्िीिे भाव प्रकट करण्यािील यथाथगदशगन. 
(३) कथा अथवा भाषण याि रंर् भरण्यासाठी अथवा त्यानंा पहरणामकारक आराखडे 

पुरहवण्यासाठी वापरलेले कलात्मक यथाथगदशगन. 
 

“हविार व्यक्ि करण्यासाठी वापरलेलया पहहलया यथाथगदशगनाि समरंथ आहवष्ट्कार आहण त्यािे 
वरे्वरे्ळे हवभार् यािे संबंध हनहिि करण्याकरिा आहण हविारािी खुलावट करण्याकरिा सुसंबध्दिा 
आहण िकग  यानंा िार महत्वािा वाटा ्िलावा लार्िो.” 
 

हे यथाथगदशगन वाक्याला अथग प्राप्ि कन न देणारे शब्दावरील आघाि आहण िे आघाि ज्यावर 
द्यावयािे त्या महत्वाच्या शब्दाचं्या दीघग श्रेणी याचं्या साह्याने साध्य होिे. 
 

“आपण शब्दािला एखादा अवयव, वाक्यािला एखादा शब्द अधोरेहखि करिो आहण त्यामुळे 
एखादा समरंथ हविार ज्याि रंथहथि झालेला आहे अशा वाक्याला ्ठाव आणिो, त्याप्रमाणेि िे आपण 
एखादी दीघग कथा, संवाद हकवा स्वर्ि भाषण याचं्याही संबंधाि करीि असिो. याि ित्वािे अनुसरण 
कन न आपण एखाद्या मोठ्या प्रवशेािील अथवा अंकािील अथवा महत्वाच्या प्रसंर्ािंील घटक हवभार् 
हनवडीि असिो; आहण त्या सवामधून हवशषे महत्वाच्या अशा मुद्यािंी साखळी बनवीि असिो. त्या 
साखळीिील हे वरे्वरे्ळे भार् त्यािंा आकार आहण पहरपूणगिा या दृट गींनी एकमेकाहून हवहभन्न स्वन पािे 
असिाि.” 

 
“रंु्िारंु्िीिे भाव प्रकट करण्याकहरिा ्पयोर्ाि आणलेलया यथाथगदशगनाच्या रेषा भहूमकेच्या 

आंिहरक पािळीिून अंिःसंहहिेच्या मार्ाने प्रर्ि होि असिाि; आहण आंिहरक ्दे्दश्ये, कामना, 
महत्वाकाकं्षा, प्रयत्न आहण कृिी याचं्या एकत्र संकहलि केलेलया, अंिभूगि केलेलया, एकमेकाि रंु्िहवलेलया 
अथवा परस्परापंासून हवभक्ि केलेलया, आघाि हदलेलया अथवा मृदुिर बनहवलेलया अशा अवस्थाचं्या त्या 
हनदशगक असिाि. त्यािंील ज्या काहंी महत्वाच्या मौहलक ्दे्दश्याचं्या हनदशगक असिाि आहण त्यानंा 
पुरोभमूीि स्थान हमळिे. मध्यम हकवा कमी मूलयाच्या असिील त्या संघहटि स्वन पाि दुय्यम पािळीि 
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समाहवट ग होिाि अथवा पृष्ठभमूीि मारे् ठेवलया जािाि. समरंथ नाटकािील भावनाचं्या एकूण हवकासाच्या 
दृट गीने कारणीभिू होणाऱ्या घटकाचं्या हवहशट ग ्पयोर्ानुसार हे घडि असिे.” 
 

“आनिहरक यथाथगदशगनाच्या रेषा घडहवणारी ही ्दे्दश्ये बऱ्यािशा महत्वाच्या प्रमाणाि शब्दन पाने 
व्यक्ि होि असिाि.” 
 

“कलात्मक यथाथगदशगनाच्या रेषाचं्या बाजूने आपण रंर् भरण्यािा प्रयत्न कन  लार्िो, िेव्हा पुन्हा 
आपलयाला साित्य, पोि आहण संर्िी या रु्णािंा आश्रय करावा लार्िो. हित्रकलेिलयाप्रमाणेि 
भाषणािील वरे्वरे्ळ्या पािळ्या स्पट ग करणे शक्य व्हाव ेयाकहरिा या रंर्िीिा िार मोठा ्पयोर् होिो.” 
 

“जे महत्वािे भार् हवशषे रीिीने सवाि अहधक पहरपूण ंव्हाव ेलार्िाि, िे सवाि अहधक रंर्हवले 
जाणे आवश्यक असिे आहण जे पावकोगभमूीि ढकललेले असिाि, त्यािील भाषणािील पािळ्या अलर् 
होण्याकरिा कमी स्पट ग छटा वापरणे ्हिि ठरिे.” 
 

“एखाद्या नाटकािा आपण सामरंथयाने अभ्यास करिो िेव्हाि त्याच्या संपूणग यथाथगदशगनािी 
आपलयाला कलपना येिे आहण त्यािील वरे्वरे्ळ्या पािळ्या योग्य रीिीने जोडिा येिाि. घटकहवभार्ािंी 
सुन्दर माडंणी करिा येिे आहण शब्दन पाने त्यानंा सुहवहहि आहण सुसंर्ि आकार देिा येिो.” 
 

“समरंथ नाटकािा अशा रीिीने नट जेव्हा हविार करिो, त्यािे पृथःक्करण करिो, समरंथ भहूमकेच्या 
अंिरंर्ाि स्विःला एक हजविं व्यक्िी म्हणून भाव ूशकिो, िेव्हाि प्रदीघग आहण सुन्दर अशा यथाथगदशनंािे 
आवाहन त्याला प्रिीि होिे. त्यािे भाषण जणू काही दूरदशी बनिे. आहण आरंभी असलेला त्यािा 
अदूरदशीपणा अस्स्ित्वाि राहाि नाही. पृष्ठभमूीच्या या सखोल सामरंथीवर िो समरंथ हक्रया वठव ूशकिो, 
संपूणग हविार बोलून दाखहविो, आहण केवळ मयाहदि ्दे्दश्ये, वरे्वरे्ळी वाक्ये आहण शब्द याच्याशीि 
त्याला जखडून राहाव ेलार्ि नाही.” 
 

“आपलयाला अपहरहिि असलेले एखादे पुस्िक आपण प्रथमि मोठ्याने वाििो िेव्हा आपलयाला 
यथाथगदशगनािा लाभ घडलेला नसिो. िक्ि िात्काहलक रीिीने अविारणारे शब्द हक्रया आहण वाक्ये 
क्षणोक्षणी आपलया मनाि ्द भवि असिाि. अशा प्रकारिे वािन यथाथग आहण कलात्मक असेल का? 
अथािि असणार नाही.” 
 

“स्थूलस्वन पािी आहंर्क कृिी, व्यापक हविारािे प्रकटन, ्त्तान भावनािंी आहण हवकारािंी 
अनुभिूी हवहवध घटकाचं्या समाहाराने हसध्द झालेली असिे. आहण म्हणूनि कोणिाही प्रवशे अंक हकवा 
सबंध नाटक अखेरीस अपहरहायगपणे यथाथगदशगन आहण अंहिम ्हद्दट ग याचं्या आवश्यकिेपासून मुक्ि राहू 
शकि नाही.” 
 

“आपली भहूमका पूणगपणे न अभ्यासणारे, हििे सवांर्ीन पृथःककरण न करणारे नट रंु्िारंु्िीिे 
अपहरहिि पुस्िकािे वािन करणाऱ्या वािकासारखे होि.” 
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“अशा नटािंी नाटकाच्या यथाथगदशगनािी कलपना अर्दी अंधुक असिे. आपण करीि असलेलया 
भहूमकेला कोणत्या मुक्कामाला पोिवावयािे आहे यािा समज त्यानंा नसिो. त्याचं्या पहरियाच्या असलेलया 
एखाद्या प्रवशेािा अहभनय करीि असिाना त्या नाटकाच्या इिर भार्ािील अज्ञाि सखोलिेि काय 
दडहवलेले आहे यािी त्यानंा एक िर कलपना िरी नसिे; हकवा अशा प्रकारिा शोध करण्यािी आवश्यकिा 
िरी त्यानंा पटलेली नसिे. स्वाभाहवकि त्यानंा आपले अवधान साित्याने अर्दी नहजकच्या कृिीवर 
िात्काळ पुढे येणाऱ्या हविाराच्या अहभव्यक्िीवर कें हद्रि करणे भार् पडिे आहण समरंथ नाटकाच्या 
यथाथंदशनंािी त्यानंा काहीही जाण राहाि नाही.” 
 

“्दाहरणाथग र्ोकीच्या ‘णद लोअर डेप््स्’ नाटकािील लुकािे काम करणाऱ्या हकत्येक नटानंी 
त्या नाटकािा शवेटिा अंक त्यानंा त्याि काम नसलयामुळे वािलेलाही नसिो. स्वाभाहवकि त्यानंा त्या 
नाटकािे यथाथगदशगन होणे असंभवनीय असिे. आहण िे आपली भहूमका योग्य रीिीने वठहवण्यास असमथग 
असिाि. प्रत्येक शवेट आपलया आरंभाच्या हबजार्रावर आधारलेला असिो. त्या नाटकािा शवेटिा अंक 
त्यािील म्हािाऱ्याच्या ्पदेशाच्या पहरणामाच्या स्वन पाच्या आहे. याकहरिा त्या पयगवसनावर दृट गी सिि 
स्स्थर ठेवनू लयूकािा पहरणाम ज्याचं्यावर घडिो अशा सवग पात्रानंा हिकडे नेले पाहहजे.” 
 

“काहीशा वरे्ळ्या रीिीने ऑथेल्लोिी भहूमका करणाऱ्या नटाच्याही संबधंाि असाि प्रकार घडिो. 
नाटकािा शवेट त्याला माहहि असिो, पण समरंथ नाटकािा काळजीपूवगक अभ्यास केलेला नसलयामुळे 
आर्ामी खुनाच्या कलपनेने भारावनू जाऊन िो त्याच्या पहहलया अंकापासूनि डोळे हिरवावयाला आहण 
दािओठ खावयाला सुरुवाि करिो.” 
 

“परंिु आपलया भहूमकािें मानहित्र ियार करण्याच्या कामाि, िोमासो साॅलस्व्हनी याहून खूपि 
अहधक हहशबेीपणा दाखवीि. पुन्हा ऑथेल्लोिेि ्दाहरण घ्या. पहहलयाि प्रवशेािील त्याच्या ्त्कट आहण 
ज्वलंि पे्रमभावनेच्या ्दे्रकापासून िो त्या नाटकाच्या शवेटच्या भार्ािील मत्सरी माणसाच्या खुनी वृत्तीच्या 
आत्यंहिक दे्वषभावनेच्या आहवष्ट्काराच्या अखेरीपयगन्िच्या समरंथ यथाथगदशगनािी त्यानंा पूणग जाणीव हदसे. 
र्हणिी बारकावा आहण काटेकोर संर्िी यानंा अनुसन न आपलया अंिरंर्ािील भावनाचं्या हवकासक्रमािी 
र्िी एका हबदूपासून दुसऱ्या हबदूपयगन्ि कसकशी वाढि जािे यािे स्पट ग मानहित्र त्यानंी स्विःच्या मनाि 
रेखाटलेले असे.” 

 
“समजावयाला अहधक सुलभ व्हाव ेअशा प्रकारे ही कलपना व्यक्ि करण्याकरिा मी आणखी एक 

्दाहरण देिो.” 
 

“कलपना करा की, िुम्ही हॅम्लेटिी भहूमका करिा आहाि. आनिहरक रंर्ाचं्या दृट गीने ही एक 
कमालीच्या रंु्िारंु्िीिी जहटल भहूमका आहे. आपलया आईच्या पे्रमाि एकाएकी झालेलया क्रािंीमुळे 
र्ोंधळून रे्लेलया मुलािी भावना त्याि आहे. त्याच्या बाबानंा मन न काय िे दोन महहने झाले असिील आहण 
िेवढ्या अवधीि िी आपलया नवऱ्याला पार हवसन न रे्ली होिी. त्यािप्रमाणे नरकाि पडलेलया आपलया 
बापाच्या हपशाच्चाच्या दशगनामुळे परलोकाच्या दशगनािा एक र्ूढ अनुभव आलेलया माणसािी मनःस्स्थिीही 
त्याि हिहत्रि झाली आहे. परलोकािील त्या रहस्यािी जाणीव होिाि हॅम्लेटला इहलोकािील जीवनािा 
सारा अथग नट ग होिो. या भहूमकेि माणसाच्या अस्स्ित्वािील दुःखद यािनािंी जाणीव, आपलयाला 
करावयािे असलेले कायग आपलया शक्िीबाहेरिे आहे याहवषयीिी कलपना, आहण िे पार पाडण्यावर 
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आपलया बापािी त्याच्या नरकयािनािून सुटका होणे अवलंबून आहे या जबाबदारीिी ओळख या र्ोट गींिा 
अंिभाव होिो. मािृपे्रमािून हनमाण होणारे भाव, एका िरुण मुलीवरील पे्रम, त्या पे्रमािा त्यार्, हििा मृत्यु, 
सूडाच्या भावना, आईच्या मृत्युने हनमांण झालेले भय आहण आपले किगव्य पार पाडलयानंिरच्या आपलया 
मरणािी अपेक्षा इिक्या भावना ही भहूमका पार पाडण्याकहरिा िुम्हाला आवश्यक आहेि. या सर्ळ्या 
भावनािें कसे िरी कडबोळे करण्यािा प्रयत्न केलाि िर िे हकिी हवहित्र बनेल यािी िुम्हीि कलपना 
करा.” 
 

“परंिु, या साऱ्या अनुभिूी िुम्ही त्या भहूमकेच्या िकग शुद्ध, यथाथगदशगनाच्या अनुरोधाने पद्धिशीरपणे 
यथानुक्रम हवभार्नू द्याल; आहण िुमिी िी हवभार्णी त्या प्रकारच्या जहटल भहूमकेच्या मनोव्यापाराशी आहण 
त्या समरंथ नाटकाि आहवष्ट्कृि आहण हवकहसि झालेलया जीवनाच्या िैिन्याशी सुसंर्ि असेल िर त्याच्या 
योर्ाने िुम्हाला एक सुसघंहटि हशलप-एका महान आत्म्याच्या हळू हळू आहण िढिवाढि जाणाऱ्या 
रौद्रकारुहणकेिील हवधायक घटक द्रव्यामंधील परस्परसंबंधािें हनदशगन हा हजिा प्रमुख हवशषे आहे अशी 
एक सुसंवादी रेषा ्पलब्ध होईल.” 
 

“अशा प्रकारच्या भहूमकेिे यथाथगदशगन सामरंथयाने मनाि अस्स्ित्वाि असलयाहशवाय हििा 
कोणिाही एखादा िरी भार् कोणालाही व्यक्ि कन न दाखहवणे शक्य आहे काय? ्दाहरणाथग, आपलया 
आईच्या ्थळ वार्णुकीबद्दल हॅम्लेटला झालेले आत्यंहिक दुःख आहण त्यामुळे त्याच्या मनाला बसलेला 
धक्का या त्या नाटकािील आरंभीच्या भार्ािील पहरणामािें योग्य हनदशगन झालेले नसेल िर िो आहण 
त्यािी आई याचं्यामधील प्रवशेािी पूवगियारी योग्य रीिीने झालेली असणारि नाही.” 
 

“हॅम्लेटला आपलया बापाच्या हपशाच्चाकडून परलोकािील जीवनािी जी माहहिी हमळिे िीमुळे 
त्याच्या मनाला बसलेला धक्यािा पहरणाम िुम्हाला जाणवि नसेल िर त्याच्या मनाि ्द भवणाऱ्या शकंा, 
जीवनािा अथग ्कलण्यासाठी त्याने केलेले क्लेशदायक प्रयत्न, त्यािा आपलया पे्रयसीिा त्यार्, आहण 
लोकाचं्या दृट गीने हवकृि वाटणारी त्यािी हवहित्र विगणूक यािंा िुम्हाला काहीि ्लर्डा होणार नाही.” 
 

“या सवावन न िुम्हाला असे वाटि नाही का की, हॅम्लेटिी भहूमका करणाऱ्या नटाला आपला 
पहहला प्रवशे आपण कसा वठहविो यािी काळजी घेणे अत्यंि आवश्यक आहे? कारण त्यािी भहूमका 
जसजशी अहधकाहधक ्लर्डि जािे िसिसे त्याला त्या पहहलया प्रवशेाि सूहिि झालेले हवकारहविारि 
अहधकाहधक ्त्कट रीिीने पढेु व्यक्ि कराव ेलार्िाि.” 
 

“अशा रीिीच्या ियारीच्या पहरणामालाि आम्ही यथाथगदशगनमूलक अहभनय म्हणिो.” 
 

“भहूमका प्रर्ि होि असिाना िुमच्या मनाि दोन यथाथगदशगने अस्स्ित्वाि असिाि असे िुम्हाला 
म्हणिा येईल. त्यािील एकािा संबंध वठहवलया जाणाऱ्या भहूमकेशी असिो आहण दुसऱ्यािा स्विः नटाशी 
असिो. नाटकािील एक भहूमका या दृट गीने वस्िुिः हॅम्लेटला स्विःला यथाथगदशगनािी कलपना नसिे. 
त्याला आपलया भहवष्ट्यकालाि काय साठहवले आहे यािा यस्त्कंहििही अंदाज असू शकणार नाही. परंिु 
ज्या नटाला िी भहूमका मूिग करावयािी असिे त्याला यथाथगदशगन साित्याने मनाि बाळर्ूनि िी वठहवणे 
आवश्यक आहे हे ध्यानाि ठेवाव ेलार्िे.” 
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“एकि एक भहूमका शभंराव्या वळेी वठवीि असिाना, पुढे काय घडणार आहे हे हवसरिा येणे कसे 
शक्य आहे?” मी हविारले. 
 

“िे शक्य नाही आहण िे िसे हवसरण्यािी र्रजही नाही.”  
िात्सावनी खुलासा केला. “िुम्ही करीि असलेलया भहूमकान्िर्गि व्यक्िीला पुढे काय होणार आहे यािी 
जाणीव नसली िरी त्या भहूमकेला यथाथगदशगनािे अर्त्य असण्यािे कारण म्हणजे, िालू पहरस्स्थिीिील 
प्रत्येक क्षण हिला यथाथगपणे जर्िा यावा आहण हिने त्या पहरस्स्थिीशी स्विःला पूणगपणे एकन प कन न 
घ्याव ेहे आहे.” 
 

“भहूमकेिा भहवष्ट्यकाळ म्हणजे हििे परप्रयोजन होय. भहूमकेला त्याच्या हदशनेे पुढे पढेु प्रर्ि होऊ 
द्या. हे होि असिाना क्षणभरि नटाला भहूमकेिी पुढिी वाटिाल आठवली िरी त्यामुळे काही नुकसान 
होईल असे नाही. जो हवहशट ग भार् िो जर्ि असेल त्याला यामुळे बळकटीि येईल आहण त्याकडे त्यािे 
अवधान अहधक जोरदारपणे खेिले जाईल.” 
 

“कलपना कन  या की, िू आहण पॅाल ऑथेल्लो आहण इयार्ो याचं्यामधील एक प्रवशे वठवीि आहाि. 
िुला, ऑथेल्लोला, सायप्रसमध्ये आपण कालि आलो, देस्स्दमोनाशी आपला हिरकाल हटकणारा अिूट 
संबंध जडला आहे, आपलया जीवनािील अत्यिं ्त्कृट ग कालािा-मधुिन्द्रािा आपण अनुभव घेि आहोि, 
या साऱ्या र्ोट गी आठवणे महत्वािे नाही काय?” 
 

“जर नसिील िर त्या प्रवशेाच्या आरंभी आवश्यक असलेली आनंदी आहण ्त्साही वृत्ती िू कोठून 
पैदा करशील? त्या नाटकाि िारि थोडे आनंदािे रंर् आहण क्षण असलयामुळे िर त्या र्ोट गीला अहधकि 
महत्व प्राप्ि होिे. हशवाय या प्रसंर्ापासून पुढे िुझ्या जीवनािील भाग्यािा िारा मावळावयाला लार्णार 
असून त्या ऱ्हासािे प्रकटीकरण केवळ क्रमाक्रमानेि व्यक्ि आहण स्पट ग होि रे्ले पाहहजे यािे क्षणभरि का 
होईना िुला स्मरण होणे काही कमी महत्वािे आहे काय? विगमान आहण भहवष्ट्य यामधील हवरोधािे प्रभावी 
दशगन घडणे आवश्यक आहे. त्यािील पहहले हजिके अहधक प्रकाहशि झालेले असेल हििकेि दुसरे 
अंधाराि र्ढलेले काळेकुट्ट असलेले हदसेल. 
 

“भिू आहण भहवष्ट्य यािा अत्यंि झटकन आवाका घेणारी िी नजर विगमानािी योग्य अजमावणी 
करण्याकरिा िुला आवश्यक आहे. आहण समरंथ नाटकाशी असलेलया हिच्या संबंधािी िुझी जाणीव 
हजिकी अहधक िारं्ली असेल हििक्या प्रमाणाि आपलया अवधानािे हिच्यावर कें द्रीकरण करणे िुला 
सुकर होईल.” 
 

“आिा िुला भहूमकेच्या यथाथग दशगनाकरिा आवश्यक असलेले अहधष्ठान हमळाले आहे.” 
िात्सावनी समारोप केला. 
 

परंिु माझे अजून समाधान झाले नव्हिे म्हणून मी त्यानंा आणखी एक प्रश्न हविारला. 
 

“नटाला स्विःला िुम्ही साहंर्िलेलया दुसऱ्या यथाथग दशगनािी आवश्यकिा का असावी?” 
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“भहूमकाप्रकटन करणारी व्यक्िी या नात्याने नटाला स्विःिे यथाथगदशगन असले पाहहजे यािे 
कारण िो रंर्पीठावर असिाना कोणत्याही हववहक्षि क्षणी त्याला आपलया आंिहरक सजगक शक्िी आहण त्या 
बाह्यस्वरुपाि व्यक्ि करण्यािे आपले सामर्थयग यािें िौलहनक मूलयमापन करिा याव े हे आहे.स्विःच्या 
भहूमकेकरिा जमहवलेलया सामरंथीिे योग्य प्रमाणाि वाटप कन न हििा जाणिेपणे वापर करिा यावा 
यासाठी असे मूलयमापन आवश्यक असिे. इयार्ो आहण ऑथेल्लो यामंधील त्याि प्रवशेािेि ्दाहरण पुनः 
घ्या. ऑथेल्लोच्या मत्सरी मनाि शकेंिा प्रादुभाव होिो आहण िी वाढीला लार्िे. ऑथेल्लोिी भहूमका 
करणाऱ्या नटाला ध्यानाि ठेवणे आवश्यक असिे की, हवकाराच्या वाढत्या र्िीिे आणखी अनेक प्रसंर् 
नाटकािा शवेट आहण हा क्षण याचं्या दरम्यान आपलयाला वठवाव ेलार्णार आहेि. आपलया पहहलयाि 
प्रवशेाि िो जर बेिाम झाला, क्रमाक्रमाने होणाऱ्या आपलया मत्सराच्या आहवष्ट्काराला बळकटी 
आणण्यासाठी काहीि हशल्लक न ठेविा आपले सारेि स्वभावहवशषे त्या पहहलयाि दृश्याि त्याने ्धळून 
टाकले िर िे िार धोक्यािे ठरेल. आरंभीि केलेलया आपलया प्रकटनशक्िीच्या िशा त्या ्धळणकुीमुळे 
त्याच्या समरंथ भहूमकेिा िोल हबघडून हििी प्रमाणबद्धिा नट ग होऊन जाईल. त्याने दूरदशी राहहले पाहहजे. 
हहशबेी असले पाहहजे. आहण नाटकाच्या शवेटच्या ्त्कषगहबदूवर त्याने आपली नजर स्स्थर ठेवलेली 
असली पाहहजे. कलात्मक भावना खंडीने मोजलया जाि नाहीि. त्यािें माप टाकाछटाकानी करावयािे 
असिे.” 
 

“यथाथगदशगनाि अन्िभूगि असलेलया एका अत्यंि महत्वाच्या रु्णािा आपण आपलयाला कधीि 
हवसर पडू देिा कामा नये. त्याच्या योर्ाने आपलया आिंहरक अनुभहूि आहण बाह्यकृिी यानंा र्िी, जोष 
आहण व्यापकपणा लाभि असिो, आहण आपलया कलात्मक साध्याच्या मोलाच्या दृट गीने या सवाला अत्यंि 
महत्व असिे.” 
 

“कलपना करा की, िुम्ही एका पळणाच्या शयगिीि बहक्षसाकरिा भार् घेि आहाि. पण बरेिसे 
लाबंवरिे अन्िर सारखे पळि राहण्याच्या ऐवजी दर वीस पावलावंर िुम्ही थाबंिा आहाि. जर िुम्ही 
सारखे असे करीि राहहलाि िर िुमिी पळण्याला कधी सुरुवािि होणार नाही. त्याला र्िी हमळणार 
नाही. या दोन्ही र्ोट गी शयगिीि अत्यिं महत्वाच्या आहेि.” 
 

“आपणा नटानंा याि अडिणीला िोंड द्यावयािे असिे. भहूमकेिील हरेक िुकड्याच्या अखेरीस 
आपण अडखळू लार्लो आहण प्रत्येक दुसऱ्या िुकड्यािी आरंभापासून सुरवाि केली िर आपला हेिू, 
प्रयत्न अथवा कृिी यानंा कधीि र्िी हमळणार नाही. पण हििी आपलयाला अत्यंि आवश्यकिा असिे. 
हिच्यामुळे आपलयाला एक प्रकारिी पे्ररणा हमळिे. ्त्साह हनमाण होिो. आपलया भावना, इच्छाशक्िी, 
हविार, कलपना ्द्दीहपि होिाि. लहान लहान टप्प्यानंी पळि राहण्याि िुम्ही आपली शक्िी वाया 
घालहविा कामा नये. िार दूर अंिरावन न िुम्हाला आवाहन करीि असलेलया आपलया लक्ष्यािी िुम्हाला 
जाणीव असली पाहहजे. यथाथग दशगन आहण ्त्कटिा यािंा िीि अंिभाव झालेला असला पाहहजे.” 
  

“मी आिा या संदभाि जे बोललो िे आवाजािा ध्वनी, भाषण, हावभाव, हालिाल, हक्रया, 
मुद्राहभनय, संिार आहण र्हिलय या सवानाि सारखेि लार् ूआहे. या सवग के्षत्राि बेिाम होणे आहण आपले 
शस्क्िसवगस्व वारेमाप ्धळणे धोक्यािे आहे. िुम्ही हमिव्ययी असले पाहहजे. आपलया भहूमकािें 
हाडामासाच्या माणसाि रुपािंर करिाना स्विःच्या शारीहरक शक्िी आहण साधने यािंा िुम्हाला योग्य 
अंदाज बाधंिा आला पाहहजे.” 
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“त्यािें हनयमन करण्यकरिा िुम्हाला आपलया आंिहरक शक्िीिीि नव्हे, िर नाट्यकलाविंाला 
आवश्यक असलेलया यथाथग दशगनािीही र्रज पडेल.” 
 

“भहूमकेिे आहण नाटकािे यथाथगदशगन म्हणजे काय यािा िुम्ही आिा पहरिय कन न घेिला आहे. 
िेव्हा या संबंधाि थोडा हविार कन न मला असे सारं्ा की, िुमिा पुराणा दोस्ि-कृिीिे अखंड अंिःसूत्र-
याच्याशी त्यािा काही हनकटिा सारखेपणा आहे काय?” 
 

“अथािि ही दोन्हीही एकि नाहीि; पण त्यािें एकमेकाशंी रक्िािे नािे आहे. एकाला दुसऱ्यािी 
िार मोठी मदि होि असिे. यथाथगदशगन हा समरंथ नाटकामंधून आमूलारंथ जाणारा मार्ग आहे. आहण कृिींिे 
अखंड अंिःसूत्र हे नेहमी त्यावन न प्रर्ि होि राहिे.” 
 

“जे जे काही घडते ते ते सारे यथाथण दिणन आणि णक्रयेचे अतंःसूत्र या दोन द्रव्हयासंाठी घडत 
असते. आपली अणभनयणवषयक िारिा, आपली कला, आपल्या सजणकतेचा प्रमुख आिय याचंा त्यातं 
समावेि होतो.” 
 

❋ ❋ 
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११हालचालीतील िणतलय 
 

आज आम्हाला आमच्या शाळेच्या पे्रक्षार्ृहाच्या हभिींवर एक पाटी लावलेली हदसली. हिच्यावर 
शब्द होिे : र्हिलय. 

 
म्हणजे आम्ही आिा आमच्या कामािील एका पुढच्या पायरीला पोिलो असा त्यािा अथग होिा. 
 
“िुम्ही रंर्पीठावर असिाना आंिहरक सजगक अवस्था हनमाण करण्याच्या प्रहक्रयेिा अभ्यास करीि 

होिा िेव्हाि खरे म्हटले असिा मी यापूवीि िुमच्याशी र्हिलयीच्या संबंधाि बोलावयास हव े होिे. 
(अहभनव साधना, प्रकरण १४) कारण र्हिलय हा त्या हवषयािील एक महत्वािा घटक आहे.” 
हदग्दशगकानंी खुलासा केला. 

 
“त्याहवषयी बोलण्यािे त्यावळेी मी पुढे ढकलले यािे कारण िुमिे काम सोपे कराव ेअशी िेव्हा 

माझी इच्छा होिी हे होय.” 
 
“बाह्य लयीहवषयी बोलि असिानाि आंिरलयीसंबधंी बोलणे हे अहधक सोईिे-आहण त्याहूनही 

जास्ि महत्वािे म्हणजे-प्रात्यहक्षकाच्या स्वन पाि दाखहविा येण्यासारखे आहे कारण बाह्यलयीच्या संदभाि 
िी शारीहरक हक्रयाचं्या न पाि आहवष्ट्कृि होि असिे. दृट गीर्ोिर होि असिे. िेव्हाच्या आपलया आंिहरक 
संवदेन संकलपनाच्या अनुभिूीप्रमाणे आिा िी केवळ आपलया नजरेच्या आटोक्याबाहेरच्या मानहसक के्षत्राि 
राहाि नाही. यामुळे िी जोपयगन्ि िुमच्या दृट गीच्या कके्षबाहेर होिी िोपयगन्ि मी हिच्या संबधंाि काहीही 
बोललो नाही. पण आिा, आपण आपलया डोळ्याला हदसणाऱ्या बाह्य र्हिलयीपयगन्ि पोिलयावर, इिक्या 
्शीरा हििा मी ्ल्लेख करीि आहे.” 

 
“‘र्हि’ म्हणजे कोणत्याही हनहिि ‘मापा’िील सारख्या लाबंीच्या ठरीव पहरमाणाच्या ठोक्यािंा वरे् 

अथवा मंदपणा”. 
 
“‘माप’ म्हणजे पहरमाण म्हणून हनहिि केलेलया सारख्या लाबंीच्या ठोक्यािंा, आहण त्यािील एका 

हवहशट ग ठोक्यावरील जरबेने ओळखला जाणारा, आविगनात्मक (अथवा आविगनात्मक म्हणून समजला 
जाणारा) र्ट. 

 
“‘लय’ म्हणजे हालिाल अथवा ध्वनी याचं्या पहरमाणािंा, हवहशट ग र्िी आहण पहरमाण यामंधील 

घटकाचं्या लाबंीशी असलेला पहरमाणात्मक संबधं हकवा नािे.” राखमनावनी ियार कन न हदलेले एक 
हटपण हािाि घेऊन त्यावन न िात्सावनी हा मजकूर आम्हाला वािून दाखहवला. 

 
“िुम्हाला यावन न काही बोध झाला का?” त्यानंी आपले वािन संपलयावर आम्हाला हविारले. 

 

आम्ही पार र्ोंधळून रे्लो होिो. त्यानंी वािलेलया मजकुरािील काहीही आम्हाला कळले नाही; 
असे आम्ही त्यानंा साहंर्िले. 
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“कोणत्याही शास्त्रोक्ि साहरणी हवरुध्द अहधक टीका न कहरिा मी एवढेि म्हणेन की, र्हिलयीिा 
प्रभाव जोपयगन्ि स्वानुभवाने पटलेला नाही िोपयगन्ि माझ्या मिे िुमच्या ्पयोर्ी पडण्याच्या दृट गीने त्या 
िारशा मोलाच्या नाहीि.” 

 
“हकबहुना या प्रकारिा बौस्ध्दक प्रपंि िुम्हाला र्हिलयीिा सहज, हनःसंकोि आस्वाद घेण्याला 

्दु्यक्ि करण्याऐवजी एखाद्या खेळण्याप्रमाणे लीलेने हििा रंर्भमूीवर मोकळेपणाने वापर करण्यापासून 
परावृत्ति करील. पण हनदान आरंभीच्या अवस्थेि िरी िुम्ही हिच्या संबंधाि नेहमी हेि धोरण ठेवले 
पाहहजे. कारण र्हिलय हे मेंदूला शीण आणणारे एक र्हणिी प्रमेय आहे, या कलपनेने जर िुम्ही 
प्रथमपासूनि हभवया मोडून आहण कपाळाला आठ्या घालून त्यािील हवहवध रंु्िारंु्िीच्या िलनािंी ्कल 
करावयाच्या ्द्योर्ाला आरंभ केलाि िर िे अत्यंि अहनष्ठ ठरलयावािून राहाणार नाही.” 

 
“िेव्हा सध्या आपण त्या शास्त्रीय साहरण्या एका बाजूला ठेवनू र्हिलयीच्या वैहित्र्याशंी थोडे 

मोकळेपणाने खेळू या.” 
 
“ही पहा. ज्यानंी आपण खेळणार आहो िी त्यािी खेळणीही आली. आिा, मी आपली जार्ा 

राखमनावना देिो. िे त्यािें के्षत्र आहे.” िात्साव आहण त्यािें हिटणीस बाजूला सन न पे्रक्षार्ृहाच्या 
पलीकडील टोकाला रे्ले; आहण राखमनावनी रंर्पीठावर मेरोनोमािंी, मात्रानुमािंी एक रारं्िी रारं् 
पहारेकऱ्यापं्रमाणे खडी केली. त्यािील सवाि मोठा त्यानंी मधलया वाटोळ्या मेजावर ठेवला. आहण बाकीिे 
सारे कमी मापािे त्याच्या शजेारी लहान लहान मेजावर ्भे केले. आहण त्यािील जो सवांि मोठा होिा 
त्याला र्िी हदली. क्रमाकं १० च्या वरे्ाने िो मोठ्याने आहण स्पट गपणे हटकहटकू लार्ला. 

 
“दोस्ि हो! ऐका.” राखमनाव म्हणाले, “हा मोठा मात्रानुम आिा मंदपणे ठोके देऊ लार्ला आहे. 

पहा. हकिी हवलंहबि र्हि आहे त्यािी िी एक….एक….ठाय….एक (आहण) अहिहवलंहबि-हवलंहबि.” 
 
“क्रमाकं दहा ही खरोखरि एक अजब िीज आहे.” 
 
“आिा मी वजन जर हनदशगकावर जरा खाली खेिले िर आपलयाला केवळ ठाय र्िी हमळेल. एक 

(आहण) हवलंहबि; हहच्याहून िी हकहिि अहधक जलद आहे.” 
 
“आिा ऐका : एक…एक…एक… 
 
“वजन आणखी थोडे अहधक खाली येऊ द्या. आिा िो कसा िालिो आहे?: एक-एक-एक-जास्ि 

जलद. ही दु्रि र्िी झाली.” 
 
“आहण ही अहिदु्रि. 
 
“आहण ही परमदु्रि. 
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“ही सारी र्िीिी पहरमाणे होि. मात्रानुमाच्या लंबकावर हजिक्या खािा असिील िेवढी त्यािंी 
संख्या असिे. केवढी ििुर िीज आहे ही!” 

 
मर् राखमनावनी एक छोटी घंटा हािाि घेिली; आहण क्रमाकं दहाच्या र्िीवर ठेवलेलया 

मात्रानुमाच्या, प्रथम प्रत्येक दुसऱ्या, नंिर हिसऱ्या, मर् िौर्थया,पािव्या आहण सहाव्या ठोक्याबरोबर िे 
हिच्यावर टोले देऊ लार्ले. 

 
“एक…दोन (आघाि) एक…दोन (टोला)” राखमनावनी दोन ठोक्याच्या टोलयािे प्रात्याहक्षक 

हदले. 
 
“आिा; एक…दोन…िीन (आघाि) एक…दोन…िीन (आघाि) हा झाला हिहीिा ठेका. 
 
“आहण एक…दोन…िीन…िार (आघाि)…आहण याप्रमाणेि पुढे हा िारािा ठेका. “राखमनाव 

अहिशय ्त्साहाने म्हणाले. 
 
मर् त्यानंी लहान मात्रानुमापंकैी एक िालू केला; व त्याला मोठ्या मात्रानुमाच्या र्िीच्या दुपटीिी 

र्िी हदली. मोठा मात्रानुम पूणग मात्रा आहण लहान अधगमात्रा दाखव ूलार्ला. दुसरा लहान मात्रानुम पाव 
मात्रा िर हिसरा अट गमाशं मात्रा दशगवू लार्ला. सवाि मोठ्या मात्रानुमाच्या एका ठोक्याबरोबर दुसऱ्यािे 
िार िर हिसऱ्यािे आठ ठोके पडि होिे. 

 
“आपलयाजवळ आणखी िवथा आहण पािवा मात्रानुम असिा िर िार बरे झाले असिे. िे असिे 

िर मी एक षोडशाशं आहण एक बहत्तसाशं मात्रा दशगहवण्याकहरिा वापरले असिे; आहण मर् मोठा मजा 
आला असिा.” राखमनाव दीघग सुस्कारा टाकीि काहीसे सखेद म्हणाले. 

 
पण िात्साव त्याचं्या मदिीला आले. िे व पॉल यानंी आपलया हािािील हकललयानंी मेजावर 

षोडशाशं आहण बहत्तसाशं मात्रािें ठोके देण्यास आरंभ केला. यामुळे त्यानंा पुष्ट्कळि बरे वाटलेले हदसले. 
 
सवाि लहान मात्रानुमािें ठोके सवांि मोठ्या मात्रानुमाच्या ठोक्याबरोबर येि िे िक्ि प्रत्येक 

मापाच्या सुरुवािी पुरिे िेवढेि. एरवी सवग वळे त्यािें ठोके आपापलया हवहशट ग र्िीने पडि यामुळे िे 
र्ैरहशस्िपणे इिस्ििः हवखुरलयासारखे वाटि. त्या एका क्षणी मात्र मोठ्या हशस्िवारपणे िे सवग एकहत्रि 
आलयाप्रमाणे हदसि. 

 
यामुळे त्या सवांिा पहरणाम हवहवध ध्वनींच्या एखाद्या वृदंवादनाप्रमाणे भासे. त्यािील वरे्वरे्ळे ठेके 

आहण रंु्र्हवणारी हकटहकट ही एकमेकापंासून अलर् करणे कठीण होिे.पण त्याि एक िो क्षण मात्र असा 
असे की, जेव्हा त्या सवांिा हमळून अत्यिं हशस्िबद्ध असा एकि एकहत्रि ठोका पडे. 

 
दोन, िार, आठ मात्राचं्या सम ठोक्याला आिा िीन, सहा, नऊ या मात्राचं्या हवषम ठोक्यािी जोड 

देण्याि आली. िी हमळालयावर या र्ोंधळाि मर् आणखीि भर पडलयासारखे झाले. या युिीमुळे अहधकि 
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अंशात्मक ध्वनी आहण र्ोंधवणारे पहरणाम यािंी हवहित्र हनमितमिी होऊ लार्ली. ध्वनींच्या या कलपनािीि 
र्ोलंकारामुळे िात्साव मात्र अत्यंि खुषीि आलेले हदसि होिे.” 

 
“नीट सावधान हित्ताने ऐका. ध्वनींिा हा एक िक्रव्यूहि हनमाण झाला आहे. पण या साऱ्या 

सुसंघहटि र्ोंधळाि हकिी पध्दिशीरपणा, केवढा सुसंवाद अंिभूगि झाला आहे. र्हिलय नावाच्या 
िमत्कारपटु जादुर्ाराने िो आपलयाकहरिा हनमितमण केला आहे. या थक्क करणाऱ्या िमत्कारािे आपण 
पृथक करण कन  या. त्याच्या व्यस्क्िर्ि आहण अंर्भिू घटक अवयवािे हवश्लेषण कन  या.” 

 
“प्रथम र्हि-काल घ्या.” या हठकाणी िात्सावनी सवाि मोठ्या मात्रानुमकडे बोट दाखहवले.“हा 

मोठा याहंत्रक मापािा; आहण हवद्वत्ताप्रिुर प्रश्न आहे.” 
 
“र्िी म्हणजे दु्रि हकवा हवलंहबि वरे्. त्याच्या योर्ाने कृिी जलद अथवा ठाय बनिे. शब्दोच्चार 

भरभर हकवा सावकाश होिाि.” 
 
“कोणिीही कृिी घडण्याला, शब्दािंा ्च्चार होण्याला, कालािी र्रज असिे.” 
 
“र्िी वाढहवली की कृिीकहरिा, भाषणकहरिा, कमी काल ्पलब्ध राहािो. यामुळे कत्याला 

जलद कृिी करावी लार्िे. वक्त्याला भरभर बोलाव ेलार्िे.” 
 
“र्िी कमी केली िर कृिी आहण ्क्िी याकंहरिा अहधक काल मोकळा हमळिो. कृिी पहरपूणगपणे 

करण्याकरिा संधी हमळिे. महत्वािे असेल िे सारे संपूणगपणे बोलिा येिे.” 
 
“आिा हा ठेका.” राखमनावच्या हािािील िे वाजवीि असलेलया घंटेकडे अंरु्लीहनदेंश कन न 

िात्साव म्हणाले. “हा सवगस्वी थोरलया मात्रानुमाशी संवादी राहून आपले कायग बजावीि असिो; आहण 
त्यािे िे काम याहंत्रक नेमकेपणाने िालू असिे.” 

 
“आघाि हे कालािे माप होय. पण आघािािे हवहवध प्रकार आहेि. त्यािंी व्याप्िी र्िीवर, वरे्ावर 

हवसंबून असिे. हे म्हणणे बरोबर असेल िर त्यािा अथग असा की, आपली कालािी मापे बदलिी 
असिाि.” 

 
“आघाि हे एक साकेंहिक, सापेक्ष संकलपन आहे. पदाथाच्या पृष्ठभार्ािें अंकन करणाऱ्या 

के्षत्रमापकाचं्या जािीिे हे माप नाही.” 
 
“वजने आहण मापे ही सारखी एकि आहण हनहिि असिाि. त्याि िुम्हाआम्हाला बदल करिा येि 

नाही. पण आघाि हे काल मोजण्यािे माप सिि बदलणारे असिे.” 
 
“इिर सारे लहान मात्रानुम, पॉल आहण मी दोघानंी भरीला घािलेले आघाि काय दशगहविाि? 

त्याचं्या योर्ानेि “लय” हसध्द होिे.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“लहान मात्रानुमाचं्या मदिीने आपण मापाला व्यापणाऱ्या कालान्िरािें हवभाजन कन न त्यािून 
हवहवध आकारािें अंशात्मक घटक हनमाण करीि असिो.” 

 
“त्यामंधून वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या जुळणी अस्स्ित्वाि येिाि व त्या जुळणीमधून प्रत्येक लयीिे 

असंख्य प्रकार आकाराला येिाि; आहण िे सारे आकार हवहशट ग मापाच्या, एका अहवकारी घटकाच्या 
िौकटीि समाहवट ग झालेले असिाि.” 

 
“अहभनयाच्या बाबिीि नेमके हेि घडि असिे. आपलया कृिी, आपले संवाद, ही कालाच्या 

संदभािि प्रर्ि होि असिाि. कृिींच्या प्रहक्रयेि व्यिीि होणारा काल आपलयाला हवहवध प्रकारच्या 
हालिालींनी भन न काढावा लार्िो, आहण हक्रयाहीन हवरामाशंी त्यािी सारं्ड घालून जुळणी करावी 
लार्िे. भाषणाच्या प्रहक्रयेि व्यिीि होणारा काल वरे्वरे्ळ्या लाबंीच्या शब्दोच्चारािें क्षण आहण त्यामंधील 
हवरामस्थळे यानंी भन न काढणे अर्त्यािे असिे.” 

 
“मापाच्या या प्रकारच्या जुळणीिी सोप्याि सोपी अशी एक साहरणी अशी : ¼ अहधक २/८ अहधक 

४/१६ अहधक ८/३२ बरोबर ४/४ कालािे एक माप हकवा िाल. याि प्रकारिी दुसरी जुळणी म्हणजे ४/१६ 
अहधक ¼ अहधक २/८ बरोबर ¾ कालािे एक माप.” 

 
“मापाच्या कालािे बदलत्या हवभार्ाि हवभजन कन न, कलपना करिा येण्यासारख्या असलेलया 

प्रत्येक लाबंीच्या व्यक्िीर्ि क्षणानंी युक्ि, अशी ही लय आहे. हििे असंख्य हवहवध प्रकार आहण अर्हणि 
संयोर् संभवनीय आहेि. मात्रानुमाचं्या हटकहटकीिून प्रकट होणाऱ्या लयीच्या या र्ोंधळाकडे िुम्ही 
सावधनिेने कान द्याल, िर स्विःिे लयबध्द संयोर् आहण र्ट हनमाण करण्याकहरिा ्पयोर्ी पडेल असे 
सवग काही, नीट शोध केला असिा, त्याि िुम्हाला सापडलयाहशवाय राहाणार नाही; आहण मर्, अत्यंि 
वैहित्र्यपूणग आहण रंु्िारंु्िीच्या साहरण्याव्यक्ि करावयाला त्यािंी िुम्हाला आपोआप मदि होईल.” 
 

“रंर्पीठावरील सामुदाहयक भाषणािंील आहण कृिीिील सवगसाधारण र्हिलयीच्या र्ोंधळामधून 
प्रथम िुम्हाला स्विःकहरिा हव्या असलेलया र्हिलयी शोधाव्या आहण हनवडाव्या लार्िील; आहण मर्, 
िुम्ही वठवीि असलेलया भहूमकेला अनुन प अशी आपलया स्विःच्या व्यस्क्िर्ि ध्वहनरेषा अथवा भाषणे 
हालिाली व भावनानुभिूी यािंी मापे ियार कन न, त्यािी िुम्हाला पुनरगिना करणे आवश्यक होईल.” 

 
“आहण त्याकहरिा रंर्भमूीवर िालू असलेलया वरे् आहण मंदिा याचं्या र्ोंधळािून आपलया 

स्विःच्या र्हिलयीिा शोध घेऊन िी अलर् करण्यािी सवय आपलयाला स्विःला जडवनू घेणे अर्त्यािे 
ठरेल.” 

 
“आज आपण र्हिलयीिा खेळ खेळणार आहो,” िात्सावनी वर्ाि येिाि जाहीर केले. “लहान 

मुले वाजविाि िशा आपण टाळ्या वाजऊ. प्रौढानंाही त्याि र्ंमि वाटलयावािनू राहाि नाही असे िुमच्या 
अनुभवाला येईल.” 

 
असे म्हणून त्यानंी मात्रानुमाच्या अत्यंि ठाय हटकहटकीबरोबर टाळ्या वाजहवण्यास सुरुवाि केली. 
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“एक…दोन…िीन…िार, आहण हिन न : 
“एक…दोन…िीन…िार, आहण पुन्हा : 
“एक…दोन…िीन…िार, आहण िसेि पुढे अर्हणिपणे. 
 
एक दोन हमहनटे आम्ही याप्रमाणे पहहलया ठोक्यावर टाळ्या वाजवीि राहहलो. प्रत्येक एक या 

आकड्यावर आम्ही सारेजण एकदम जोराने टाळी देऊन मोठा आवाज करीि होिो. 
 
पण त्याि आम्हाला िारशी र्ंमि वाटेना. खरे िर त्यामुळे एक प्रकारिी िंद्रा ्त्पन्न होऊ लार्ली. 

एक प्रकारिा कंटाळवाणेपणा, िोि िोिपणा, आहण स्स्िहमििा यािंा पर्डा जाणव ूलार्ला. 
 
आरंभी आम्ही मोठ्या ्त्साहाने टाळ्या देि होिो. पण जसजसा त्यािील सपकपणा अहधकाहधक 

जाणव ूलार्ला िसिशा त्या आपोआपि जास्ि जास्ि क्षीण होऊ लार्लया. आमिे िेहेरे आहधकाहधक 
भकास होऊ लार्ले. 
 

“एक…दोन…िीन…िार आहण हिन न : 
“एक…दोन…िीन…िार, आहण परि : 
“एक…दोन…िीन…िार 

 
बहुिेक आिा आपलयाला झोप येणार अशी भीिी आम्हाला वाटू लार्ली. 
 
“याि िुम्हाला काही मौज वाटि आहे असे मला िरी हदसि नाही. मला वाटिे िुम्ही लवकरि 

घोरावयाला देखील लार्ाल.” िात्सावनी शरेा मारला आहण िालू डावाि बदल घडवनू आणण्यािी त्वरा 
केली. “िुम्हाला जारे् ठेवण्यासाठी हवलंहबि िलन कायम ठेवनू प्रत्येक पहरमाणाि मी िुम्हाला दोन ठोके 
द्यावयाला लावणार आहे.”िे म्हणाले. “आिा सवांनी एकदम िक्ि “एक” आकड्यावरि नव्हे. “िीन” या 
आकड्यावरही टाळी द्यावयािी पहा या अशा : 
 

“एक…दोन…तीन…िार, आहण परि : 
“एक…दोन…तीन…िार, आहण हिन न : 
“एक…दोन…तीन…िार, आहण असेि असंख्य वळेा:” 

या बदलाने थोडी िरिरी वाटली. पण अजूनही त्याि काही मजा येि नव्हिा. “एवढ्याने पुरे पडि नसेल 
िर त्याि संथ लईि पण िारही आकड्यावर ठोके देऊन काय होिे पाहा.” िात्सांवनी सुिहवले. 
 

िसे करण्याने आम्हाला थोडीशी अहधक जार्ृिी आली, आहण त्यामुळे आमिा ्त्साह िारसा 
वाढला नाही. िरी टाळ्या वाजवण्याच्या आमच्या कामाि आम्ही अहधक जीवन घालू लार्लो. “आिा,” 
िात्साव म्हणाले, “प्रत्येक पाव माते्रऐवजी दोन अट गमाशं मात्रा घ्या, आहण त्यािील प्रत्येक अट गमाशं माते्रवर 
जरब द्या. असा. 

 
“एक, आहण ….दोन, आहण….तीन, आहण….चार आहण.” याने आम्हाला िाबडिोब िाठ 

बसावयाला लावले. आमच्या टाळ्या अहधक स्पट ग आहण मोठ्याने वाजू लार्लया. अशा रीिीने आम्ही हकिी 
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िरी वळे टाळ्या वाजवीि राहहलो. त्यानंिर िात्सावनी आम्हाला िार मात्राचं्या मापािील पहहलया षोडशाशं 
आहण बहत्तसाशं मात्राशंावर आघाि देऊन टाळ्या वाजवण्यास लावले. िेव्हा मात्र आमिा ्त्साह अर्दी 
हशरे्ला पोिलयासारखा झाला. 

 
पण िात्साव िेवढ्यावरि थाबंले नाहीि.हळू हळू िे मेरोनोमिा काल वाढव ूलार्ले. अखेरीस 

त्याचं्याबरोबर राहाणे आम्हाला जड जाऊ लार्ले; आहण आपण मारे् पडि आहो, यािी आमिी आम्हालाि 
जाणीव होऊ लार्ली. त्यामुळे आम्ही अस्वस्थ झालो. अंक मोजण्यािी र्हिलय कायम हटकहवण्यािी 
आमिी आटोकाट इच्छा होिी. धडपड िालली होिी. आमच्यािील हकत्येकानंा घाम िुटला. टाळ्या 
वाजविा वाजविा िळहाि हुळहुळे झाले. िेहेरे लालबुदं झाले. हाि, पाय, अंर्, िोंड, या साऱ्यािंा वापर 
आम्ही करीि होिो. धाप लार्ून कण्हण्यािी वळे आमच्यावर रु्जरली. 
 

“अच्छा! हा खेळ कसा खेळावयािा हे िुम्ही आिा हशकलाि ना? आिा िुम्हाला त्याि मजा येिो 
की नाही ?” िात्सावनी हसि हसि हविारले. “बघा, मी केवढा मोठा जादूर्ार आहे िो. िुमच्या केवळ 
स्नायूंवरि नव्हे िर िुमच्या भावनावंर, िुमच्या मनःस्स्थिीवरही मी आिा अंमल र्ाजवीि आहे. माझ्या 
इच्छेनुसार मी िुम्हाला झोपी जावयाला लावीन; अथवा िुम्हाला परमावधीच्या अस्वस्थ स्स्थिीि नेऊन 
िुमच्या िोंडाला िेस आण ूशकेन.” 

 
“पण खरे सारं्ावयािे िर हा जादूर्ार मी नव्हे. िुमच्या आंिहरक मनःस्स्थिीवर प्रभाव पाडण्यािी 

ही शक्िी र्हिलयीिी आहे.” 
 
“या प्रयोर्ािून आपण काढलेला हा हनष्ट्कषग, मला वाटिे, काही िरी र्ैरसमजावर आधारलेला 

असावा.” हरंथशाने आके्षप घेिला.“आम्ही सारे इिके िेिवले रे्लो िे र्हिलयीच्या प्रभावामुळे नव्हे, िर 
दसपट िाकद लार्णाऱ्या अहिजलद हालिालींमुळे होय; असे मी म्हटले िर िुम्ही त्याबद्दल रार् मानू 
नका. कडाक्याच्या थंडीि रात्रीिा पहारेकरी अंर्ाि ऊब आणण्यासाठी जहमनीवर पाय आपटीि असिो, 
हािानंी अंर् थोपटीि असिो, िेव्हा िो र्हिलयीने आपलया अंर्ाि ऊब आणीि असिो, असे म्हणिा येणार 
नाही. िो केवळ आवश्यक त्याहून अहधक हालिाली करीि असिो एवढेि.” 

 
िात्साव अहधक वादाि हशरले नाहीि. त्यानंी आम्हाला दुसरा एक प्रयोर् करण्यास सुिहवले. िे 

म्हणाले : 
 
“मी िुम्हाला एक ४|४ िे माप देिो. त्यािील अधगमात्रा दोन पाव मात्राचं्या बरोबर असेल. त्यानंिर 

पाव माते्रिा हवराम येईल; आहण शवेटी एक पाव मात्रा येऊन िरण पुरा होईल. पहहलया अधगमाते्रवर टाळी 
देऊन िुम्ही हे माप मला वाजवनू दाखवा. 

 
“एक …. दोन, हं, चार.” 
“एक …. दोन, हं, चार.” 
“एक …. दोन, हं, चार.” 
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“हं-या ध्वनीने मी पाव माते्रिा हवराम दशगवीि आहे. अखेरच्या पाव माते्रवरील जरब हलकी परंिु 
अध्याहृि राखावयािी आहे.” 

 
काही वळेापयगन्ि आम्ही त्याप्रमाणे टाळ्या हदलया; आहण मान्य केले की, आमच्यावर त्यािा एक 

प्रकारच्या भव्योदात्त आहण काहीशा शान्ि मनःस्स्थिीच्या अनुभवािा पहरणाम झाला. ही प्रहिहक्रया अथािि 
आंिहरक होिी. 

 
िात्सावनी त्या प्रयोर्ािी पुन्हा एकवार ्जळणी केली. मात्र या वळेी त्यानंी अखेरिी पाव मात्रा 

अट गमाशं केली, एवढा त्याि बदल केला. आिा हे माप असे झाले : 
 

“एक–दोन (एक अधगमात्रा), हं (पाव माते्रिा हवराम), हं (अट गमाशं माते्रिा हवराम), आहण 
अट गमाशं मात्रा, अथवा : 
 

“एक—दोन, हं, हं, ⅛, एक—दोन, हं, हं, ⅛. 
 
“यािील शवेटिी मात्रा कालाबाहेर जाऊन जवळ जवळ पुढच्या दुसऱ्या मापाि साडंलया सारखी 

वाटिे हे िुम्हाला जाणवले का? हिच्या या झटक्यािा पहरणाम पुढे येणाऱ्या र्ंभीर आहण सभ्य अधगमाते्रला 
र्ोंधळहवण्याि होिो व त्यामुळे िी एखाद्या लज्जाशील कुलारं्नेप्रमाणे दर वळेी अंर् िोन न घेि 
असलयासारखी भासिे.” 

 
“हरंथशानेही याला काही हवरोध दशगहवला नाही. ्लट त्याने या वळेी मान्य केले की, मार्ील 

प्रयोर्ािे काहीसे र्ंभीर स्वन प याि बदललेले हदसिे िे त्या झटक्यामुळे हमळालेलया र्ोंधळाच्या योर्ाने 
नसून त्याच्या सूिक अहभप्रायानेि होय. ही वस्िुस्स्थिी आमच्या जाहणविे अर्दी पके्कपणाने रुजली. िेव्हा 
अधगमाते्रच्या जार्ी दोन पाव मात्रा योजण्याि आलया; आहण पुढे त्या दोन पाव मात्रािंी जार्ा सहवराम 
अट गमाशं मात्रानंा, आहण नंिर षोडशाशं मात्रानंा देण्याि आली. या सवग बदलािंा पहरणाम प्रथमिी र्ंभीर 
भाववस्था अहधकाहधक हबघडण्याि आहण हिच्या जार्ी अस्वस्थिेिा प्रभाव वाढि जाण्याि झाला. 

 
त्यानंिर हाि प्रयोर् साघाि मात्रा अनाघाि आहण अनाघाि मात्रा साघाि कन न घेऊन पुन्हा 

करण्याि आला. त्याने िर आमिे अस्वास्र्थय जास्िि वाढले. 
 
मर् आम्ही हद्वक, हिस्त्र, ििस्त्र यासंारख्या काही ठोक्याच्या प्रकारािें संयोर् घडवनू आणण्यािा 

प्रयोर् कन न पाहहला. त्या योर्ाने आंदोहलििा अहधकि वाढली. हे प्रयोर् आम्ही अहधकाहधक वाढत्या 
र्िीि कन न त्यािंा पुन्हा अनुभव घेिला, आहण त्यामुळे त्याचं्या योर्ाने सिि बदलत्या भावावस्था आहण 
त्यानंा अनुन प अशा भावना ्त्पन्न होि असलयािे आमच्या अनुभवाला आले. 

 
िे करण्याच्या पध्दिीि आम्ही अनेकवार बदल करीि होिो. त्यािील जोर आहण आघािािें प्रकार 

बदलून पाहहले. प्रथम घन आहण वजनदार आहण मर् न क्ष, िुटक, हलके, भारी, िवडे आहण मृदु यासारखे 
सवग प्रकारिे आघाि वापन न बहघिले आम्ही. 
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हे बदल सवग प्रकारच्या र्िीिून आहण लयीमधून आम्ही छेडून घेिले; आहण त्या योर्ाने, 
अहिहवलंहबि, हवलंहबि, मध्य, दु्रि, अनुदु्रि यासारख्या परस्पर हवरोधी संयोर्ािून अत्यंि हवहित्र आहण 
हवहवध भावावस्था हनमाण होि असलयािा अनुभव आम्हाला आला. 

 
आम्ही कन न पाहहलेलया त्या प्रयोर्ािील हकत्येकािंा िरी मला आिा पत्ताही राहहलेला नाही; 

परंिु त्या सवांमुळे अखेरीस हे पके्कपणे ध्यानाि येऊन िकुले की, लयीच्या साह्याने माणसाला खऱ्याखुऱ्या 
मानहसक ्ते्तहजि अवस्थेि नेिा येिे आहण त्याद्वारा भावनात्मक पहरणाम घडवनू आणिा येिो. 

 
हे सारे प्रयोर् संपलयावर िात्सावग हरंथशाकडे वळून त्याला म्हणाले : 
 
“मला हववकोास वाटिो की, आिा यापुढे िरी िू आमिी आपलया त्या थंडीच्या कडाक्याि अंर्ाला 

्ब आणण्यासाठी जहमनीवर पाय आपटणाऱ्या आहण हािानंी अंर् थोपटणाऱ्या रात्रीच्या पहारेकऱ्याशी 
बरोबरी करणार नाहीस; आहण हेही मान्य करशील की, केलेलया जोरदार हालिालींमुळे नव्हे िर 
र्हिलयीच्या स्विःच्या प्राकृहिक सामर्थयािूनि हा िात्काहलक, प्रत्यक्ष प्रभाव ्द भवि असिो.” 

 
हरंथशाने यावर काही ्लट ्त्तर हदले नाही; पण आम्ही बाकी सारेजण मात्र हदग्दशगकाशंी ह्या 

बाबिीि संपूणगपणे एकमि होिो. 
 
“आम्हा सवांना पूणगपणे माहीि असलेले, परंिु जे हवसरण्यािी नटानंा वारंवार सवय असिे असे 

एक मोठे आहण महत्वािे सत्य आज िुम्ही आत्मसाि कन न घेिले आहे, याबद्दल िुमिे अहभनंदन करणे 
आवश्यक आहे. शब्दावयव, शब्द, भाषण, हालिाली, कृिी यािंी िालबध्दिा आहण सुस्पट ग लयबध्दिा 
यानंा नटाच्या दृट गीने िार र्ाढ आहण खोल अहभप्राय आहे. पण त्याबरोबरि आपण नेहेमी हेही ध्यानाि 
धरले पाहहजे की, र्हिलय हा एक दुधारी िलवार आहे. िी हजिकी ्पकारक हििकीि घािकही 
ठरण्यािा संभव असिो. हििा अिूकपणे वापर केला, िर ्हिि भावना जार्िृ करण्यािे कायग हिच्या 
मदिीने सहजपणे, हवनायास साधिा येईल. पण ्हिि लयीप्रमाणेि अनुहिि लयीही अस्स्ित्वाि असू 
शकिाि. त्याचं्या योर्ाने नको असलेलया अनुहिि भावना जार्िृ होि असिाि; आहण ्हिि लयींिा वापर 
केलयावािनू स्विःला त्याचं्या पकडीिून सोडवनू घेिा येणे अशक्य असिे.” 

 
३ 
 

िात्सावनी आज आमच्यासाठी र्हिलयीिा एक नवा खेळ रिून ियार केला होिा. 
 
“िू लष्ट्करी हशक्षण घेिले आहेस ना?” त्यानंी पॉलला अवहिि हविारले.” 
 
“होय. घेिले आहे.” त्याने ्त्तर हदले. 
 
“अभ्यासक्रमाि असलेलया साऱ्या कवायिींना िू हजर राहाि असस?” 

 
“अथािि.” 
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“आपलया अंर्ाि अजून त्यािंा संिार असेल अशी भावना आहे िुझी ?” 
 
“बहुिेक.” 
 
“मर् त्या िुझ्या जाहणविे जारृ्ि होिाि का पहा बरे.” 
 
“त्याकहरिा काही िरी मार्ग शोधावा लारे्ल.” 
 
िात्साव बसले होिे. म्हणून त्यानंी आपलया पायानंीि कूि करिाना वाजवावयाच्या एका र्िीिा 

ठोका देण्यास सुरुवाि केली. हलओ त्यािंी साथ कन  लार्ला. वान्या, मराया आहण इिरही सारे हवद्याथी 
त्याि सामील झाले. थोड्याि वळेाि सारी खोली लष्ट्करी कूिाच्या मोजक्या ठेक्याच्या हननादाने घुम ू
लार्ली. 

 
जण ू काही एखादे रेहजमेंट कूि करीि िालले आहे असे भासू लार्ले. िो आभास अहधकि 

बढहवण्यासाठी िात्साव पडघमाच्या दणदणाटािी आठवण कन न देणाऱ्या लयीिा ठेका हािानंी धन  
लार्ले. 

 
आम्ही त्याि आणखी लहानसहान िपहशलािंी भर घािली; आहण एखादे पडघमदलि कूि करीि 

आहे असा पहरणाम हनमाण केला. हािानंी हदलेलया स्पट ग आहण रुक्ष ठेवयानंी आम्हाला आपोआपि िाठ 
व्हावयाला लावले होिे. आपण जण ूकाही लष्ट्करी कवायिि करीि आहो असे आम्हाला आपोआपि वाटू 
लार्ले. अशा रीिीने र्हिलयीच्या द्वारा जो पहरणाम िात्सावना घडवनू आणावयािा होिा िो िात्काळ 
साध्य झाला. 

 
“आिा मी एक वरे्ळी र्ि वाजविो…. ऐका.” 
 
“रॅप् रॅप्,रॅप् रॅप् ,रॅप् रॅप् रॅप् रॅप् रॅप् रॅप्, रॅप् रॅप्” 
 
“आले; आले माझ्या ध्यानाि, ओळखले मी.” वान्या ओरडला. “हा एक खेळ आहे. एकाने कोणिी 

िरी र्ि वाजवावयािी आहण दुसऱ्याने िी काय आहे िे ओळखावयािे. त्याला बरोबर ओळखिा आले नाही 
िर िो हरला. त्याने दण्ड भरला पाहहजे.” 

 
िात्सावनी वाजहवलेली र्ि आम्ही ओळखली. खुद्द हिच्या नावाने नव्हे; पण हिच्या भावावस्थेच्या 

सवगसाधारण स्वन पाच्या दृट गीने त्यानंी वाजहवलेली पहहली र्ि एक लष्ट्करी कूि होिे; आहण दुसरीि 
भव्यिा आहण र्ंभीरभाव व्यक्ि होि होिा. मार्ाहून आम्हाला कळले की, िे िॉनहा्झरमधील याते्रकनं िे 
वृदंर्ीि होिे. त्यानंिर िात्साव आपलया पुढच्या प्रयोर्ाकडे वळले. 

 
या वळेी िे काय वाजवीि होिे िे आम्हाला नीटसे ओळखिा आले नाही. त्याि बरीिशी क्षुब्धिा, 

र्ोंधळ आहण खूपसा प्रयास व्यक्ि होि होिा. खरे म्हणजे िे केवळ प्रवासी आर्र्ाडीच्या र्िीिी लय 
दशगवीि होिे. मर् प्रत्येकाने एकेक र्ि वाजवावयािी आहण इिरानंी िी ओळखावयािी हा कायगक्रम झाला. 
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माझ्या शजेारी असलेला वान्या मरायाला एक भावनाप्रवण लयीिी र्ि वाजवनू दाखवीि होिा. 
त्याच्यानंिर हिच्या मार्ोमार् त्याने एक वादळी स्वन पािी र्ि वाजहवली. 

 
“मी काय वाजविो आहे?” वान्या हिला म्हणाला. “–एकै हं–” 
 
“त्रातता, त्रतािा–तािा!” 
 
“मला नाही माहीि. मला काहीि कळले नाही-खरे िर िू कुठलीि र्ि वाजवीि नाही आहेस?” 
 
“नाही कशी? मला माहीि आहे मी काय वाजहविो आहे िे. मी पे्रम आहण मत्सर व्यक्ि करीि आहे. 

त्र-ि-ता ऽ ऽ ऽ, िू हरलीस, भर आिा दंड.” 
 
आहण याि वळेी मी आपली घरी पोिलयानंिरिी भावावस्था र्िीच्या ठोक्यािूंन व्यक्ि करण्यािा 

प्रयत्न करीि होिो. मी हाि धुिो आहे. कपडे ्िरिो आहे. हबछान्यावर आडवा झालो आहे. र्हिलयीिे 
हििन करीि आहे. मर् माझे माजंर ्डी मान न येिे. आहण माझ्या शजेारी आरामाि झोपिे. शािंिा. 
हवश्रािंी. 

 
मला वाटि होिे की, र्हिलयीच्या पहरभाषेि आपण हे एक कौटंुहबक भावनेिे भावकाव्यि व्यक्ि 

करीि आहोि. पण मी काय करीि होिो यािी कुणालाि कलपना करिा आली नाही. हलओला वाटले की 
िी हिरहवश्रािंीिी हनदशगक असावी. पॉलला िीि कंटाळ्यािा भाव हदसला. वान्याला िी ऐकून ज्याि 
पालुपदािी पुनःपनुरावृत्ती झालेली आहे अशा एक अथगशून्य हशशुर्ीिाशी हििी सारं्ड घालण्यािी हवहित्र 
कलपना सुिली. 

 
र्हिलयीच्या ठोक्यानंा आम्ही हनदमितशि करण्यािा प्रयत्न केलेलया सवग र्ोट गींिी नोंद करिा येणे 

शक्य नाही. त्याि समुद्रावरील आहण पवगिहशखरावंरील वादळे, सोसाट्यािे झंझावाि, र्ारा, मेघर्जगना 
आहण हवजािें लखलखाट यािंा अंिभाव होिा. संध्याकाळिा घंटानाद, धोक्याच्या सूिना, बदकािंा 
कलकलाट, र्ळक्या नळाच्या पाण्यािे हठबकणे, ्ंदरािें कुरिडणे, कपाळशूळ आहण दािदुखी, परमदुःख 
आहण आत्यहंिक आनंद, यािंा समावशे होिा. अनेक हवहवध आहण हवहित्र र्ोट गी त्यािं एकहत्रि आलेलया 
होत्या. जण ूकाही एखाद्या भलया मोठ्या मेजवानीसाठी हखमा ियार करण्याच्या कामाि रंु्िलेले असाव े
त्याप्रमाणे आम्ही सारखे ठोके देण्याि रंु्र् होऊन रे्लो होिो. एखादा बाहेरिा अनोळखी माणूस त्या वळेी 
िेथे आला असिा िर आम्हाला वडे िरी लार्ले आहे, अथवा आम्ही हझर्ून बेहोष झालो आहो, असे त्याला 
वाटलयावािून राहहले नसिे. 

 
काही हवद्यार्थयांनी आपले िळहाि आहण बोटे टाळ्या वाजवनू वाजवनू इिकी हुळहुळी कन न 

घेिली होिी की, वृदंवादकाचं्या हनदशगकापं्रमाणे त्यानंा आिा नुसत्या हािाच्या हालिालींनी स्विःच्या 
भावना दशगवाव्या लार्ि होत्या. भावदशगनािी ही िार िारं्ली रीि होिी. आहण लवकरि सवांना िी पटून 
सर्ळ्यानंीि हििा अंहर्कार केला. 
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िरीही पण या ठोक्यािंा नेमका अथग काय, यािी कुणालाि कलपना आली नव्हिी हे नमूद करणे 
जन र आहे. हा नवा प्रयोर् सवगस्वी िसला हे ्घड होिे. 

 
“छान! र्िीलयीिा पहरणाम हकिी प्रभावी असिो यािी िुम्हाला आिा खात्री पटली ना?” 

िात्सावनी हवजयी मुदे्रने हविारले. 
 
त्यािंा प्रश्न ऐकून आम्ही सदगि झालो. कारण आमिी सवांिी त्यानंा याच्या अर्दी बरोबर ्लट 

प्रश्न हविारण्यािी िोपयगन्ि ियारी झाली होिी, “िुम्ही इिकी अपरंपार वाखाणणी केलेलया िुमच्या 
र्हिलयीिे काय झाले? आम्ही इथे हे असे पीट-पीट टाळ्या हपटीि आहो आहण कशासाठी काय िालले 
आहे यािा कुणालाि काहीही पत्ता नाही!” 
 

प्रत्यक्षाि आम्ही हे याहून बऱ्याि सौम्य शब्दाि व्यक्ि केले, पण आमिा ्डालेला र्ोंधळ ्घड 
प्रकट करण्यास मात्र आम्ही िुकलो नाही. यावर त्यानंी ्त्तर हदले िे. याप्रमाणे : 

 
“म्हणजे िुम्ही इिका वळे ज्या टाळ्या हपटीि होिा त्या दुसऱ्याकंहरिा होत्या, िुमच्या स्विःसाठी 

नव्हत्या असे िुम्हाला म्हणावयािे आहे काय? मी िुम्हाला िसे करावयाला साहंर्िले िे ऐकणाराकंहरिा 
नव्हे िर िे करणारे जे िुम्ही स्विः त्याचं्याकहरिा होिे. त्यािील माझा पहहला हेिू िुम्हाला र्हिलयीने 
प्रभाहवि करणे हा होिा, आहण िुमच्याकडून हििे प्रत्यक्ष आिरण घडवनू िुमच्या भावस्मृिी जार्िृ 
करण्यािे कायग सुकर करणे हे त्यािून मला अनुषंर्ाने साधावयािे होिे. िे िसे झाले नसले, िरी त्यािा 
हनदान ऐकणाऱ्यावंर िरी काही साधारण स्वन पािा पहरणाम झाला हे ्घड आहे; आहण यािही पुष्ट्कळ 
महत्वािा अहभप्राय सामावलेला आहे.” 

 
“र्हिलयीिा भावनावंर पहरणाम घडिो, प्रभाव पडिो, या म्हणण्याला हरंथशािा देखील आिा 

आके्षप ्रलेला नाही, असे िुम्हाला हदसून येईल.” 
 
पण हरंथशाने याला हवरोध दशगहवला: 
 
“पण िो पहरणाम र्हिलयीिा नव्हिा. आज आमच्यावर जो प्रभाव पडला िो सुिहवण्याि आलेलया 

पहरस्स्थिीिा होिा, हे िुम्हीही जाणिा.” 
 
“आहण त्या कशामुळे सूहिि झालया ?” 
 
“र्हिलयीने.” सारे हवद्याथी हरंथशाला हवरोध दशगहवण्यासाठी एका आवाजाि ्द्र्ारले. 

 
“इिरानंा िुमिा आशय समजला की नाही, याला येथे महत्व नाही. िुम्ही ज्या र्हिलयी वापरीि 

होिा त्याचं्या योर्ाने िुमच्या कलपना शक्िीला िालना हमळून िी सहक्रय झाली; आहण हिने िुम्हालंा हवहशट ग 
पहरसरािील पहरस्स्थिी आहण हिच्याशी प्रहियोर्ी असलेलया भावना यािंी वदी हदली, याि िार मोठा 
आशय आहे.” 
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४ 
 
िात्सावाचं्या नव्यानव्या युक्त्या शोधून काढण्याच्या कलपकिेला सीमा नाही. आज त्यानंी आणखी 

एका नव्या खेळािी कलपना काढली होिी. 
 
“िाबडिोब, हविाराला वळे न घेिा, हा दंड घे आहण आर्र्ाडीने दूरच्या प्रवासाला हनघालेलया 

प्रवाशाच्या ियारीच्या प्रर्िीिी र्हिलय मला वाजवनू दाखव.” 
 
माझ्या अंिदृग ट गीसमोर एका स्टेशनिा एक कोपरा, हिहकटािी हखडकी, प्रवासाकहरिा हनघालेलया 

लोकािंी एक लाबंि लाबं रारं् हदसि होिी. हिहकटािी हखडकी अजून बंद होिी. एवढ्याि िी ्घडली. 
हिहकटे घेणारे पढेु पुढे घुसू लार्ले सावकाश, एकामार्नू एकाला हिहकट हमळि होिे. हिहकट हमळाले. 
परि आलेले पैसे मोजून झाले. मर् स्विः बरोबर र्ाडीि जवळ बाळर्ण्यािे सामान व्यवस्स्थि 
लावण्यािील अडिणी आहण र्डबड याचं्या व्यरंथिेि काही काळ रे्ला. दरम्यान स्टेशनािील कट्टट्यावर 
असलेली विगमानपते्र व माहसके यावंन न नजर हिरहवली, असे दृश्य नजरेसमोन न रे्ले, मर् स्टेशनमधील 
्पाहारर्ृहाि काही िरी थोडे खाऊन घ्याव ेम्हणून हशरलो. त्यानंिर आपली र्ाडी, आपला डबा, आपली 
जार्ा यािंा शोध लावला. आपलया जारे्वर बसून थोडे स्स्थरस्थावर झालयावर आजूबाजूच्या 
सहप्रवाशावंन न नजर हिरवनू आपलयाजवळिे विगमानपत्र ्घडले आहण िे वाि ूलार्लो. अजून र्ाडी 
सुटण्याला बराि अवकाश आहे अशी कलपना आलयाकारणाने मी आणखी एका सुिहवलेलया घटनेिी त्याि 
भर घािली. माझ्या सामानािील एक नर् र्हाळ झाला होिा. त्याकहरिा मला स्टेशनमास्िराकडे जाणे 
जरुर होिे. िात्साव काहीही न बोलिा सारे ऐकून घेि होिे. इिक्याि मला सुिले की, हसर्ारेट हवकि 
घेणे, िार पाठहवणे, आपलया र्ाडीि ओळखीिे कोणी आहेि की नाही यािा शोध घेणे, या सारख्या आणखी 
काही िपहशलािी याि भर घालिा येईल. म्हणून, वळेापत्रकाप्रमाणे र्ाडी सुटण्याला अद्याप भरपूर अवधी 
असलयामुळे मी स्वस्थपणे, आरामाि, वरे्वरे्ळ्या संर्िवार घटनािंी एक लाबंलिक यादीि रिून ियार 
केली. 

 
“आिा हे हिन न अर्दी याि क्रमाने कन न दाखव. िरक एवढाि की या वळेी, पहहलयाप्रमाणे 

स्टेशनावर र्ाडी सुटण्याच्या खूप वळे आधी पोिण्याऐवजी िू िक्ि थोडाि वळे अर्ोदर आला आहेस.” 
िात्सावनी आदेश हदला. “पहहलया वळेी िुला पंधरा हमहनटे अवधी हमळाला होिा. आिा िो पुष्ट्कळि कमी 
आहे. िरीही दूरच्या प्रवासाला हनघण्याआधी केलयाि पाहहजेि त्या, साऱ्या र्ोट गी या थोड्या वळेाि िुला 
पुऱ्या केलयाि पाहहजेि. आिा िुला हमळणार आहेि अवघी पाि हमहनटे. िेवढ्याि त्या सर्ळ्या िुला 
आटोपावयाच्या आहेि. आहण त्यािही कहठण प्रसंर् म्हणजे हिहकटाचं्या हखडकीपाशी प्रवाशािंी र्दी असून 
त्यािंी एक लाबंि लाबं रारं् िुझ्यापुढे आहे. आिा िू आपलया या प्रवासाला हनघण्याच्या ियारीिी र्हिलय 
मला नीट व्यक्ि कन न दाखव.” 

 
हे ऐकून माझ्या ्राि धडकीि भरली. प्रवासाला हनघावयािे म्हणजे मला नेहेमीि एक मोठे संकट 

वाटि असिे. अथािि त्यािा पहरणाम माझ्या र्हिलयीच्या हनदशगनाि प्रहिहबहबि झाला. पूवीच्या माझ्या 
मोजक्या ठोक्यािंी जार्ा आिा र्डबडीच्या आहण घायकुिीला आलयािे दशगहवणाऱ्या ठोक्यानंी घेिली. 
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“आिा आणखी एक बदल त्याि सुिहविो.” िात्साव थोडा वळे रे्लयावर म्हणाले: “समज की, िू 
अर्दी र्ाडी सुटण्याच्या वळेेला स्टेशनवर पोिला आहेस.” 

 
आहण आम्हाला अहधकि अस्वस्थ करण्याकहरिा, त्यानंी हनघण्याला ्िावीळ झालेलया 

इंहजनाप्रमाणे पुन्हा पुन्हा हशट्या िंुकण्यास सुरुवाि केली. 
 
अनावश्यक अशी प्रत्येक कृिी आिा बाद केली पाहहजे. अर्दी अपहरहायग अशाि र्ोट गींिा हविार 

काय िो आिा बाकी राहील. भयंकर र्डबड ्डालेली असेल. स्वस्थ बसणे शक्य होणार नाही. अशा 
र्डबडलेलया, र्ोंधळलेलया, घायकुिीला आलेलया मनःस्स्थिीच्या र्हिलयीिा ठेका घुमहवण्याला समथग 
ठरणारे िपळ हाि क्वहििि कोणा एखाद्याला लाभले असिील. 

 
कसोटी पुरी झालयावर िात्सावनी या पाठाच्या मुख्य मुद्यािंा असा खुलासा केला की, र्हिलयीिी 

कलपना आहण अनुभव प्राप्ि होण्याकहरिा हिच्याशी समन प अशा आंिहरक प्रहिमा आधी अस्स्ित्वाि असणे 
आवश्यक असिे; त्याप्रमाणेि इट ग ्हद्दट ग े आहण कृिी याचं्याशी संबंहधि असलेलया भावनावंर पहरणाम 
करण्यासाठी हवहशट ग पहरस्स्थिीहवषयीिी सूिना हमळणेही जन र असिे. हा या प्रयोर्ािा साराशंन प 
महििाथग होय. ही सारी अंरे् परस्पराशंी अत्यिं घहनट ग रीिीने हनर्हडि असिाि; आहण त्यािील एकािून 
दुसरे जन्माला येि असिे. र्ृहीि पहरस्स्थिीिून र्हिलयीला िैिन्य लाभिे आहण त्या पहरस्स्थिीसंबधंीच्या 
हविारानंा र्हिलय आव्हान देि राहािे. 

 
“खरे आहे.” नुकत्याि पुऱ्या केलेलया प्रयोर्ािी आठवण करीि पॉलने मान्यिा दशगहवली. दूरच्या 

प्रवासाला हनघावयािे म्हणजे काय काय व कसकसे घडिे यािा त्या वळेी मला खरोखरि हविार करावा 
लार्ला. र्हिलय म्हणजे काय हे मला आिा त्यानंिरि केवळ पुरिे कळले. 

 
“म्हणजे र्हिलय केवळ िुमच्या भावस्मिृी िाळविे एवढेि नव्हे, िर मार्ील पाठाि िुम्ही ठेका 

धरला होिा िेव्हा िुम्हाला हनमितववादपणे कळून आले त्याप्रमाणे िुमिी दृक स्मिृी आहण प्रहिभा यानंाही िी 
सजीव करिे. आहण म्हणूनि र्हिलय म्हणजे केवळ माप आहण वरे् असे म्हणणे िूक होय.” 

 
“हििी आपलयाला भावस्स्थिी हनमाण करणाऱ्या र्ृहीि पहरस्स्थिीच्या जोडीने जशी र्रज असिे 

िशीि िी हिच्यािील स्वयंहसध्द आशयासाठीही आपलयाला हवी असिे. लष्ट्करी कूि, मौजेिी सहल आहण 
पे्रियात्रा, ही सरी र्हिलयीच्या एकाि मापाने मोजली जािील, पण त्याचं्या अंिर्गि आशयाच्या अपेके्षने 
त्याचं्या भावावस्थेि आहण स्वभावमूलक वैहशष्ट्ट्याि मात्र िार मोठा िरक आहे.” 

 
“थोडक्याि म्हणजे र्हिलयीच्या बरोबर आपलया स्वभावधमावर पहरणाम करणारे काही बाह्य रु्ण 

आपोआपि येि असिाि; इिकेि नव्हे िर आपलया भावनानंा पहरपुट ग करणारा आपला आंिहरक अहभप्राय 
हाही हिच्याबरोबरि राहािो. हिच्या या स्वन पाि आपली स्मरणशक्िी हे र्हिलयीिे वसहिस्थान असिे 
आहण त्यामुळे आपण हििा सजगक कायासाठी वापर कन  शकिो.” 
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५ 
 
“आपलया आिापयगन्िच्या पाठाि वरे्वरे्ळ्या खेळानंी मी िुमिी करमणूक केली; पण आज िुम्ही 

आपले स्विःि मनोरंजन कन न घ्यावयािे आहे. र्हिलय म्हणजे काय यािा आिा िुम्हाला आटोका आला 
आहे. त्यािी हवविंनाही आिा िुम्हाला ्रलेली नाही. आिा िुम्ही हिच्याशी हबनधोक खेळू शकिा. त्याि 
काहीही अडथळा येण्यािे आिा कारण राहहले नाही.” 
 

“िेव्हा आिा रंर्पीठावर जा आहण िुमच्या मनाला येईल िे िे मला कन न दाखवा.” 
 
“आरंभीि स्पट गपणे खुलासा करावयािी एकि बाब म्हणजे लयबद्ध आघािाच्या साहाय्याने 

आपलया कृिीिील महत्वािे हवशषे िुम्ही कसे हिन्हाहंकि करणार आहा ंही.” 
 
“आपलया हािाचं्या, पायाचं्या, बोटाचं्या समरंथ शरीराच्या हालिालींनी, आपली डोकी, माना, 

कंबरा वाकवनू, िेहेऱ्यावरील हवकारानंी, अक्षरे, शब्दावयव, शब्द याचं्या ध्वनींनी.” हवद्याथी ओरडून 
ओरडून सारं्ि होिे, आहण त्यािें शब्द एकमेकावर आदळि होिे.” 

 
“होय. र्हिलयीच्या हनदशगनाला समथग होिील अशाि या साऱ्या कृिी आहेि.” िात्सावनी संमिी 

दशगहवली. “आपण िालिो, पळिो, पायिाकीवर बसून जािो, बोलिो, हरिऱ हेिे ्द्योर् करिा िेव्हा िे 
सारे कोणत्या ना कोणत्या िरी र्हिलयीिि घडि असिाि. पण जेव्हा आपण काहीि हालिाल करीि 
नसिो िेव्हािे काय? आपण मुकाट्याने स्वस्थ बसलेले असिो; आडव ेपडून राहािो; वाट पाहाि असिो; 
काहीही करि नसिो; िेव्हािा िो काल र्हि आहण लयशून्य असिो असे म्हणावयािे काय?” 

 
“नाही, त्याि देखील र्हिलय असिे.” हवद्यार्थयांनी साहंर्िले. 
 
“मात्र िी बाह्य आहण दृश्य नसिे. केवळ आिंहरक आहण भावनार्म्य असिे.” मी त्याि भर घािली. 
 
“बरोबर.” िात्सावनी मान्य केले. “त्यािप्रमाणे आपण हविार करिो, स्वप्न पाहािो, स्विःशीि 

एखाद्या र्ोट गीहवषयी दुखः करीि राहािो त्यालाही हवहशट ग र्हिलय आहे. कारण आपलया जीवनािील 
प्रत्येक क्षण हा आहवष्ट्कार आहे. हजथे जीवन आहे हिथे कृिी असिे. हजथे कृिी असिे हिथे र्िी राहािे; 
आहण हजथे र्िी राहािे हिथे लय संभविे.” 

 
“हनःशब्द संदेश वाहनािे आहण रंथहणािे काय? त्याि हालिाल असिे की नाही? नसेल िर त्यािा 

अथग असा की, कोणीही माणूस दुसऱ्या कडे पाहािो, त्याला काही कळहविो, त्याच्याकडून स्विःच्या 
मनावर काही ठसा ्मटवनू घेिो, त्याच्याशी अहभसंवाद करिो, अथवा कशाहवषयी िरी त्यािी खात्री 
पटवनू देिो, िेव्हा हे सारे िो कोणत्या ना कोणत्या िरी र्हिलयीिि करीि असिो.” 

 
“आपण अनेक वळेा कलपनेच्या आहण हविाराचं्या भराऱ्याहवषयी बोलि असिो. म्हणजे त्यािा 

अर थ हाि की, िी िलनक्षम आहेि. म्हणजेि अथाि त्याि र्हिलय आहे.” 
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“िुमच्या अंिरंर्ाि िुमच्या भावना कशा हालिाि, हेलाविाि, ्सळिाि अथवा प्रवाहहि होिाि 
याकडे नीट ध्यान पुरवा. या अदृश्य हालिालींि सवग प्रकारिे दु्रि हवलंहबि ठोके साठहवलेले आहेि. 
म्हणजेि त्याि र्िी आहण लय आहेि.” 

 
“प्रत्येक मानवी हवकार, जीवनािी प्रत्येक अवस्था आहण हरएक अनुभव यािंील प्रत्येकाला, 

त्यािप्रमाणे प्रत्येक स्वभावहवहशट ग आंिर अथवा बाह्य प्रहिभेला स्विःिी र्हिलय असिे.” 
 
“सवग घटना. सवग प्रसंर्, अपहरहायगपणे आपापलया संवादी र्हिलयीि घडि असिाि. 

्दाहरणाथग, युध्दािी घोषणा, र्ंभीर हवषयािा खल करण्यासाठी भरलेली बैठक, हशट गमंडळािा स्वार्ि 
समारंभ- -यािंील प्रत्येकाला स्विःिी हवहशट ग र्हिलय असणे आवश्यक असिे.” 

 
“जे घडि असेल त्याच्या स्वभावधमाशी िी सुसंबध्द आहण सुसंर्ि नसेल िर त्यामुळे सहजि 

हवपरीि पहरणाम घडिो. कलपना करा की, सम्राट-सम्राज्ञीिा रथ आपलया ठराहवक धीरर्ंभीर र्िीने 
जाण्याऐवजी अहभषेक समारंभासाठी धडाक्याने वरे्ाने दौडि हनघाला िर िे हकिी हवहित्र आहण 
िमत्काहरक हदसेल.” 

 
“थोडक्याि म्हणजे आपलया बाह्य आहण आंिहरक जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाशी त्यािी कोणिी ना 

कोणिी िरी हवहशट ग र्हिलय हनर्हडि झालेली असिे.” 
 
“हे रंर्पीठावर असिाना कसे व्यक्ि करावयािे िे आिा िुम्हाला समजले आहे;” िात्साव समारोप 

कन  लार्ले, “िेव्हा आिा, लयमलूक एकवाक्यिेिे असे क्षण िुम्ही कसे लहक्षि कराल, यासंबधंीिी अजून 
स्विःिी समजून पक्की कन न घेऊ या.” 

 
“िुम्हाला माहीिि आहे की, संर्ीिाि िीज “मापा”ंनी, लयबधंानी, आकाराला येि असिे; आहण 

मापे-हे लयबधं-हवहवध वजनाचं्या आहण मूलयाचं्या स्वरमात्रानंी युक्ि असिाि. लय अस्स्ित्वाि येिे िी 
त्याचं्यामुळे. र्हिसंबधंी हविाराल, िर िी अदृश्य असिे. र्ायक-वादक िी स्विःि समजिाि-्मजिाि; 
अथवा संर्ीिहदग्दशगक िी त्यानंा दशगवीि असिो.” 

 
“आपणा रंर्भमूीवरील कलाविंाचं्या बाबिीिही हीि स्स्थिी आहे. आपलया कृिी लहानमोठ्या, 

कमीअहधक वजनामापाच्या घटक हालिालींनी हसध्द होि असिाि. आहण आपले सवंाद लघु अथवा रु्रु, 
साघाि अथवा हनराघाि, वणग, शब्दावयव व शब्द यानंी बनलेले असिाि. र्हिलय हनमितणि होिे िी 
त्यामुळेि.” 
 

“आपलया कृिी “घडि” असिाि, आहण आपली भाषणे “्च्चारली” जािाि िी आपलया मानहसक 
ठोक्याचं्या अनुरोधाने. िेि आपलया व्यस्क्िर्ि आंिहरक मात्रानुमािें ठोके होि.” 

 
“आहण म्हणूनि िुमिे साघाि शब्दावयव आहण हालिाली याचं्या व्दारा अजाणिा असो अथवा 

हेिुपुरःसर असो, त्या क्षिाची एक अखंड रेषा णनमाि होिे आवश्यक असते; आणि ते क्षि आणि तुमचे 
आंतणरक ठोके याचं्या कालात एकवाक्स्पयता असावी लािते.” 
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“आपण जे बोलिो व जे कहरिो त्यािा भावाथग नटाला सहज पे्ररणेने जर बरोबर ्मजलेला असेल 
िर िी र्हिलय आपोआपि हनमाण होईल; आहण कालैक्यािे हबदू व साघाि आहण हनराघाि शब्दावयव 
यािंी यथोहिि हनवड व वाटणी होईल. परंिु िसे होि नसेल िर मात्र, बाह्याकडून आंिराकडे जाण्याच्या 
आपलया नेहमींच्या सामान्य पध्दिीनुसार िाहंत्रक साधनानंी र्हिलयीिी स्थापना करण्यावािून िुम्हाला 
अन्य मार्ग नाही. त्याकहरिा िुम्हाला हवी असेल िी लय वाजवनू पारखून घ्यावी लारे्ल. आहण िुम्हाला 
आिा हे माहहि झालेि आहे की, आंिहरक प्रहिमाचं्या अस्स्ित्वाहशवाय, कलपनामलूक हनमितमिीच्या 
मदिीहशवाय, सूहिि र्ृहीि पहरस्स्थिीच्या प्राप्िीहशवाय; -त्या सवग संकहलि रीिीने भावना हनमाण 
करण्यािे कायग करीि असलयाकारणाने- -हे िुम्हाला करिा येणे शक्य होणार नाही. याकहरिा भावना 
आहण र्हिलय यामंधील परस्पर संबंधािंी कसोटी लावण्यािा आणखी एक प्रयोर् आपण कन न पाहू या.” 

 
“कृिीच्या र्िीलयीिे परीक्षण कन न आपण त्या प्रयोर्ािी सुरुवाि कन , आहण मर् नंिर 

भाषणािील र्हिलयीिा अभ्यास कन .” 
 
राखमनावनी थोरलया मात्रानुमाला िावी देऊन िो अहिशय ठाय र्िीि िालू केला. िात्सावनी 

मेजावर पडलेली एक मोठी जाड वही ्िलून घेिली; आहण िीवर िे काड्यािी पेटी, रक्षापात्र, पेपरवटे 
इत्यादी हजनसा एखाद्या थाळीवर ठेवाव्या िशा माडूं लार्ले. मात्रानुमाच्या नेमक्या ठोक्याचं्या अनुषंर्ाने 
त्यानंी हलओला िी न्यावयाला लावले; आहण मर्, ४|४ कालाच्या ठेक्याि त्याने िी परि टेबलावर आणून 
ठेवावयािी व िी वरील एकेक पदाथग ्िलून त्या हठकाणी हजर असलेलया मंडळींिील एकेकाला 
द्यावयािा, हे काम त्याला करावयाला साहंर्िले. हलओला र्हिलयीिी काहीि जाण नसलयािे हदसून 
आले. त्यामुळे त्या कामी त्याला मुळीि यश येऊ शकले नाही. त्याने िे बरोबर रीिीने कराव ेम्हणून त्याला 
वारंवार सूिना देण्यास आलया. िालीमही करावयाला लावली. इिर हवद्याथीही त्याि सामील झाले. 
आम्हाला एवढेि करावयािे होिे. मात्रानुमाच्या दीघावधीनंिर पडणाऱ्या दोन ठोक्यािंील काल िक्ि 
एकि एक कृिी अथवा हालिाल कन न हिने भन न काढावयािा होिा. 

 
“याि हरिीने संर्ीिाि एकेका पूणग स्वराने समरंथ माप भन न काढीि असिाि.” िात्सवानी हवशद 

कन न साहंर्िले.  
 
इिकी मंदर्हििी हालिाल, एवढा कृिीिा अभाव समथगनीय कसा कन न दाखवावयािा हीि 

प्रत्येकाला पडणारी अडिण होिी. 
 
दूर अंिरावर असलेलया एका अस्पट ग हबदूिे हनरीक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेलया अवधान-

कें द्रीकरणािे हनहमत्त कन न िी अडिण मी कशीबशी दूर केली. मला हमळालेला हा हबदू पे्रक्षार्ृहाच्या 
अर्दी टोकाला होिा. रंर्पीठावरील बाजूच्या एका हदव्यामुळे मला िे हदसणे कठीण होई. िो प्रकाश 
डोक्यावर येऊ नये म्हणून मला आपला िळहाि कपाळाला हिकटवनू आडवा धरावा लारे्. प्रयोर्ाच्या 
पहहलया भार्ाि मी स्विःला आरंभी एवढीि अहधक कृिी कन  हदली. त्यानंिर प्रत्येक मापाच्या अनुषंर्ाने 
त्या हबदूच्या हनहमत्ताने मी काही िरी नवी क्लृप्िी दर वळेी काढून आपलया अडिणीिे हनवारण कन  
लार्लो. हे करिाना मला वारंवार आपलया शरीराच्या आहण हािापायाचं्या पहवत्र्याि बदल करण्यास सबब 
हमळि असे. िो दूर अंिरावरिा हबदू स्पट ग हदसावा म्हणून मी कधी मारे् झुकि असे, िर कधी पुढे वाके. 
आहण त्या सवग हालिालींिा कालािी पहरमाणे भन न काढण्यासाठी मला भरपूर िायदा हमळे. 
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त्यानंिर मोठ्या मेरोनोम बरोबर एक लहान मेरोनोम िालू करण्याि आला. िो प्रथम दोन, आहण 
मर् अनुक्रमे िार, आठ, आहण सोळा ठोके देऊ लार्ला. संर्ीिािील मापाच्या अधी, पाव, अट गमाशं आहण 
षोडशाशं माते्रबरोबर िे होिे. 

 
त्याच्या अनुषंर्ाने आम्हाला स्वाभाहवकि एका मापाला दोन, िार, आठ आहण सोळा कृिींिी भरिी 

करावी लार् ूलार्ली. 
 
या लयबध्द कृिीिे प्रात्यहक्षक, आपापले हखसे प्रथम धीमेपणे आहण हळुहळुक्रमशः वाढत्या 

घाईर्डबडीने िपासण्याच्या हक्रयेवर आधारलेले होिे. एक अत्यिं महत्वािा कार्दािा कपटा हरवला 
आहे, हकवा नेमका कोठे ठेवला आहे हे आठवि नाही, म्हणून त्यािा शोध िालू आहे हा हििा हवषय होिा. 

 
आम्ही कमालीच्या दु्रि र्िीशी पोिलो िेव्हा माझ्या मनिक्षूसमोर, आपण एखादा मधमाशािंा थवा 

त्याचं्या पोळ्यावन न हपटाळीि आहो, असे हित्र ्भे राहहले. 
 
हळुहळु कृिीिी र्हिलय या र्ोट गीशी आमिी सलर्ी अहधकाहधक वाढि रे्ली. आहण मर् आम्ही 

हिच्याशी खेळही कन  लार्लो. मेरोनोमच्या ठोक्याबरोबर आपली एखादी कृिी िंिोिंि जुळली की, 
आम्हाला मोठी मौज वाटे, आहण रंर्पीठावर जे जे घडि आहे िे वास्िव आहे, असा हववकोास आम्हाला पटे. 

 
िो क्षण हनघून रे्ला आहण र्हणिार्ि हनयमानंी हनयंहत्रि असलेला हििा ठरलेला ठेका पुढे िालू 

झाला की, आम्ही पुन्हा र्ंभीरपणे आपलया कामाला लार्ि असू. 
 

६ 
 

पुढिा पाठ पुन्हा थाळीच्या ्दाहरणानेि सुन  झाला. हलओला अजूनही हििा नीटपणे वापर 
करिा येि नव्हिा. म्हणून िी माझ्याकडे देण्याि आली. 

 
मेरोनोमिी र्िी कमालीिी संथ ठेवण्याि आली होिी. एका मापाला एक मात्रा आहण त्या 

अनुषंर्ाने त्या कालाि एकि कृिी असे हििे स्वन प होिे. अथािि दोन ठोक्यामंधील कालािी जार्ा भन न 
काढण्यासाठी िी खूपि लाबंवणे जरुर होिी. यामुळे स्वाभाहवकपणेि एक प्रकारिी र्ंभीर प्रवाहहि 
मनःस्स्थिी हनमाण होऊन िीि आिंहरक पडसाद ्मटि, आहण त्यामधून त्याच्याशी सुसंर्ि अशा कृिी 
जन्माला येि. 

 
मी अशी कलपना केली होिी की, आपण एका क्रीडाससं्थेिे अध्यक्ष असून, हिच्या एका बहक्षस 

समारंभाच्या प्रसंर्ी बहक्षसे आहण मानहिन्हे वाटीि आहो. 
 
समारंभ संपला की, मी सवांच्या आधी प्रथम बाहेर जावयािे होिे आहण मर् परि आि येऊन िी 

वाटलेली बहक्षसे आहण मानहिन्हे परि घ्यावयािी होिी. 
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माझ्यावर सोपहवलेले काम मी पार पाडले पण ही नवी कृिी करण्यािे मारे् कोणिे समथगनीय 
कारण असू शकेल यािा हविार मात्र माझ्या मनाि आला नव्हिा. पण खुद्द िी कृिी आहण र्हिलयीमुळे 
हनमाण झालेले र्ंभीर वािावरण याचं्या योर्ाने मला एका नव्याि विगमान पहरस्स्थिीिी सूिना हमळाली. 

 
मी कलपना केली की, मी ज्यानंा बहक्षसे हदली होिी त्यािंील काहींनी माझ्या परीक्षणाला अन्यायाने 

दोष देऊन मला िेथून बाहेर काढून लावले होिे; आहण त्यामुळे मी स्वाभाहवकपणेि मला अन्याय करणाऱ्या 
त्या व्यक्िीकडे आिा कटुिेच्या भावनेने दृहट गके्षप करण्यािी प्रहिहक्रयात्मक हक्रया करीि होिो. 

 
मर् मला हाि पाठ पाव माते्रच्या र्हिलयीि पुन्हा करावा लार्ला. त्या वळेी मी आपण एक बटलर 

असून कोणत्या िरी एका मोठ्या औपिाहरक समारंभाि पाहुण्यानंा लािारपणे शापेंनिे पेले भन न देि 
आहो, अशी कलपना मी केली. िीि लय अट गमाशंावर नेलयावर मी स्टेशनािील बूिेमधील वटेर झालो; 
आहण िारि थोडा वळे र्ाडी थाबंि असलेलया त्या स्टेशनािील त्या बूिेमध्ये सारे प्रवासी एकदम 
घोळक्याने आले आहेि आहण िहा मार्ि आहेि अशी कलपना कन न मी त्या सवांना िराळािे पदाथग आहण 
पेये पुरहवण्याकहरिा हािाि बशाचं्या आहण पेलयाचं्या िळथी घेऊन सारखा इिस्ििः धावपळ करीि 
राहहलो. 

 
“आिा िोि प्रकार ४|४ च्या कालाि कन न पाहा; पण त्यािील दुसरा आहण िवथा पाद मात्र 

अट गमाशं माते्रिि राहू दे.” िात्सावनी आदेश हदला. 
 
िसे करिाि समारंभािे सारे वािावरण संपुट गाि आले. पाव मात्राचं्या कोंडीि दामटी वळलेलया वर 

खाली झोके खाणाऱ्या अट गमाशं मात्रामुंळे एक प्रकारिे अस्वस्थ, अवघडलेले, आत्महववकोासािा अभाव 
असलेले वािावरण हनष्ट्पन्न झाले; आहण मला “चेरी ऑचणडण” मधील एहपखोदावाप्रमाणे स्विःवर बावीस 
दुदैव”े ओढवलयासारखे वाटू लार्ले. अट गमाशंावन न षोडशाशंावर कृिी करण्यािी वळे आली, िेव्हा िर 
माझ्या आत्महववकोासाच्या अभावािा भाव अहधकि वाढला. प्रत्येक पदाथग आपलया हािािून हनसटणार अशी 
भीिी मला वाटू लार्ली. हािाच्या बोटािून घसरणाऱ्या बशा कशाबशा पकडून ठेवण्यािा आटोकाट प्रयत्न 
मी कन  लार्लो. 

 
आपण दान  हपऊन हझर्लो िर नाही असाही एक हविार माझ्या मनाि येऊन रे्ला. 
 
त्यानंिर त्याि प्रकारिे काही आणखी पाठ आघािान्िहरि कालाि करण्यास सारं्ण्याि आले. 

त्यामुळे अस्वस्थिा, दुबळेपणा, अहनहिििा, डळमहळिपणा यािंी अहधकि वाढ झाली. त्या अवस्थेि 
अत्यंि मूखगपणाच्या वाटिील अशा कलपना आमच्या कृिींच्या पे्ररक हेिू म्हणून मला सुि ूलार्लया; आहण 
आियािी र्ोट ग म्हणजे मी त्या बऱ्या आहण खऱ्या मानू लार्लो. ्दाहरणाथग माझ्या डोक्याि अशी कलपना 
िमकून रे्ली की, त्या शापेंनमध्ये हवष घािले आहे. त्या हविाराने माझ्या हालिालींना अहनहििपणा आला. 

 
या पाठाि माझ्याहूनही वान्या अहधक यशस्वी ठरला. त्याने र्िींच्या वास्िव छटािंी हनमितमिी केली. 

त्याने खऱ्याखुऱ्या अथाने डाव हजकला खास. 
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मला मान्य केले पाहहजे की, आजच्या ्दाहरणावंन न माझी पक्की खािरजमा झाली की, 
हालचालीची िणतलय नटाला सहज,प्रत्यक्ष आणि तात्काळ, उणचत भावनाचंी सूचना देते इतकेच नव्हहे 
त्याच्या सजणक प्रवृत्तीही जािृत करीत असते. 

 
भावस्मृिी आहण कलपकिा यावंरील हा प्रभाव संर्ीिाच्या साथीने लयबध्द कृिी करण्याि येिाि 

िेव्हा अहधकि ्त्कटिेने जाणविो. कारण त्या वळेी मात्रानुमाने दमितशि होणारी शुध्द लय, स्वरसंर्िी 
आहण र्ोडवा या सवांिा आपणाला संकहलिपणे एकाि वळेी ्त्कट अनुभव हमळि असिो. अथाि अशा 
अवस्थेि त्याच्या आपलयावर अत्यंि र्ाढ प्रभाव पडावा हे साहहजकि होय. 

 
िात्सावनी राखमनावना हपआनोवर काही िरी र्ि वाजवावयाला आहण आमच्यापकैी प्रत्येकाला 

हिच्याबरोबर काहीिरी अहभनय करण्याला साहंर्िले. त्या सरं्ीिाने जे काही आमच्या कलपनेला स्िुरेल 
त्यािी आमच्या हालिालीिून अहभव्यक्त्ती व्हावी आहण त्या दोहोंिी र्हिलय परस्पर सुसंर्िि असावी अशी 
अपेक्षा होिी. हा प्रयोर् आम्हा सवांनाि अहिशय आवडला; आहण आम्ही सारेि त्याि अर्दी रंर्ून रे्लो. 

 
आमच्यािील प्रत्येकाने संर्ीि आहण र्हिलय यािंी आपापलया पध्दहिनुसार संपादणी केली. त्या 

संपादणीि वरे्वरे्ळेपणा होिा. परस्पराशंी प्रत्यक्ष हवरोधही होिा आहण स्विः राखमनावना त्या ध्वनींच्या 
द्वारा काय सूहिि करावयािे असाव े या दृट गीने त्याचं्या त्या वादनाकडे कोणी लक्ष हदले होिे, असेही 
त्यावंन न हदसिे नव्हिे. आहण िरीही आमच्यािलया प्रत्येकाला आपलीि अहभव्यक्िी शकेडा शभंर टके्क 
बरोबर आहे असा आत्महववकोास वाटि असलयािे स्पट ग होिे. 

 
त्यािील अस्वास्र्थयगदशगक र्हिलयीिी संपादणी करीि असिाना, कोणी िरी घोडेस्वार आपला 

पाठलार् करीि आपलया मारे् दौडि येि आहे, असे मला वाटले. िो कोणी सकास्स्सअन िर नसेल? 
म्हणजे आपण डोंर्राळ भार्ाि असलो पाहहजे. आहण या स्स्थिीि आपण पकडले रे्लो िर? मी खुच्या 
आहण इिर लाकडी सामानामार्ून वाट काढीि धूम ठोकली. माझ्या मनाने िे िार मोठे खडक होिे. मी 
त्यािील एकामारे् अंर् िोन न कसा िरी लपलो. कारण िो घोडेस्वार िेथपयगन्ि माझ्याजवळ येऊन पोि ू
शकणार नाही असे मला वाटि होिे. 

 
काही वळेाने त्या र्ीिािे न प हळूहळू पालटून िे मृदु आहण भावनाप्रवण होऊ लार्ले. त्यामुळे 

नव्या र्हिलयी, नव्या भावना यािंी पे्ररणा मला हमळाली. माझे हविार भीिीकडून प्रीिीच्या हदशलेा वळले. 
िो एखादा डोंर्री दरवडेखोर नसून माझी हप्रया िर घाईघाईने मला भेटावयाला येि नसेल! 

 
आिा मला आपलया घाबरटपणािी लाज वाटू लार्ली. हिच्या त्या हनकडीच्या त्वरेमुळे मला हकिी 

आनंद, केवढी धन्यिा वाटली, पण आिा िे र्ीि हवषण्ण स्वर आळव ूलार्ले. िी माझ्यापासून दूर-दूर 
हनघून रे्ली-िी केवळ माझी िसवणूक करीि होिी िर! 

 
म्हिजे िणतलयीच्या अिंी नुसत्या प्रणतमाच नव्हहेत तर समग्र सािंोपािं दृश्ये सूणचत करण्याचे 

सामर्थयण असते. 
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७ 
 

आज िात्सावनी साऱ्या हवद्यार्थयांना रंर्पीठावर बोलावनू घेिले आहण त्यानंा िीन मात्रानुम िालू 
करण्यास साहंर्िले. त्यािील प्रत्येक वरे्ळ्या र्िीि िालणार होिा. आहण िात्सावाचं्या परवानर्ीने 
आम्हाला वाटेल िे करावयाला आम्ही मोकळे होिो. 

 
आम्ही आपले लहान लहान र्ट केले. ्हद्दटे ग ठरहवली. र्ृहीि पहरस्स्थिीसंबधंीिा िक्िा ियार 

केला. कृिींिी वाटणी केली. एका र्टाला पूणगमात्रक र्िीच्या मापािी, दुसऱ्याला पाद मात्रकािी, 
हिसऱ्याला अट गमाशं मात्रकािी, इत्याहद. 

 
इिराचं्या र्हिलयीमुळे सोन्यािी र्डबड ्डून िी अस्वस्थ झाली होिी. हिच्या दृट गीने सवांनी 

एकि र्हिलय हनवडावयाला हवी होिी. 
 
“या प्रकारिी जखडबंद एकवाक्यिा िुला कशाकहरिा हवी?” िात्सावनी बुिकळ्याि पडलयािा 

आहवभाव आणून हविारले. “सामान्यिः जीवनाि, त्यािप्रमाणे इथे रंर्पीठावरही प्रत्येक व्यक्िीिी स्विःिी 
स्विंत्र र्हिलय असिे. सवांकहरिा एकि र्हिलय असे कधी घडि असलेि िर िो योर्ायोर्ि म्हटला 
पाहहजे. कलपना करा की, िुम्ही सवग, नाटकािा शवेटिा अंक सुन  होण्याआधीच्या मध्यन्िराि नटाचं्या 
रंर्पटाि आहािं. आपलया पहहलया र्टाला पहहलया मात्रानुमाच्या ठोक्याचं्या र्िीच्या अनुषंर्ाने कृिी 
करावयािी आहे. त्या र्टािील लोकािंी त्या नाटकािील कामे संपली असलयाकारणाने सावकाशपणे रंर् 
काढून घरी जाण्याच्या ियारीि असिील. दुसऱ्या र्टािील माणसानंा पहहलयाहून लहान असलेलया 
अहधक जलद लयीच्या मात्रानुमाच्या ठेक्याबरोबर राहावयािे आहे. िी आपलया पुढच्या हशल्लक असलेलया 
अंकािील ्रलेलया कामाच्या ियारीकहरिा पोषाख बदलण्याि मग्न असिील अथवा आपलया रंर्रंर्ोटीिी 
सािसिाई आहण हझलाई करण्याि रु्िलेली असिील. िू, सोन्या, या दुसऱ्या र्टाि आहेस, असे समज. 
िुला आपली केशरिना कन न, लोकानंा थक्क कन न, “वाः?” म्हणावयाला लावील असा नािािा पोषाख 
घालावयाला पंधरा हमहनटािंी िुरसि आहे. 

 
आमच्या न पविी भहर्नीदेवीजींनी स्विःभोविी खुच्यांिा एक कोट आहण स्विःला अहधक सुंदर 

बनहवण्याच्या आपलया आवडत्या कायगक्रमाि त्या पुरत्या मश्रु्ल होऊन रे्लया. दुसऱ्या कोणाच्या 
र्हिलयीिी त्यानंा आिा वास्िपुस्िही राहहली नाही. 

 
िात्सावनी अिानक हिसरा मात्रानुम परमावधीच्या दु्रि र्िीि िालू केला; आहण त्याबरोबरि 

राखमनावही अत्यंि जलद आहण हनकडीच्या लयीि हपआनोवर कोणिी िरी एक र्ि आक्रस्िळेपणाने 
वाजव ूलार्ले. हिसऱ्या र्टािील हवद्यार्थयांना आपापले पोषाख बदलण्यािी अकस्लपि घाई झाली होिी. 
कारण हिसऱ्या अंकाच्या सुरुवािीच्या पहहलयाप्रवशेािि त्यानंा कामे होिी. हशवाय त्याचं्या पोषाखािील 
हकत्येक नर् आहण अनेक कपडे सबंध खोलीभर अव्यवस्स्थिपणे इिस्ििः हवखन न पडले होिे. िे त्या 
साऱ्या अडर्ळीिून शोधून काढून हनवडून घेणे त्यानंा जरुर होिे. 
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ही र्हिलय पहहलया दोहोंच्या अपेके्षने अर्दी वरे्ळी होिी. हवरोधीही होिी. यामुळे हिथलया त्या 
दृश्याला अत्यंि िंर्, ्ठावदार, सकुंल स्वन प आले होिे. पण सोन्यािे त्या र्हिलयीिील संघषाकडे 
लक्षही रे्ले नाही. िी स्वस्थपणे, आरामाि, आपली केशभषूा करण्याि दंर् होिी. 

 
“आिा िुझ्या कामाि कोणािा अडथळा कसा झाला नाही?” प्रयोर् संपलयावर िात्सावनी हिला 

हविारले. 
 
“मला नाही सारं्िा येणार.” हिने ्त्तर हदले. “माझ्या कामापुढे मला दुसऱ्या कुणाकडे लक्ष 

द्यावयाला सवडि कुठे होिी!” 
 
“मीही िेि म्हणिो.” िात्साव हिने केलेलया खुलाशािा िायदा घेि म्हणाले. “आरंभीिी आपली 

र्हिलयींिी ्दाहरणे िू केवळ करावयािी म्हणून करि होिीस. पण या वळेी िू जे करीि होिीस िे 
र्हिलयीशी एकन प होऊन, जाणिेपणे आहण आपुलकीने करीि होिीस. आहण म्हणूनि आपलया शजेारी 
कोण काय करीि आहे याकडे लक्ष देण्याला िुला िुरसिि नव्हिी.” 

 
त्यानंिर िात्साव सवगसाधारण,सामूहहक लयीहवषयी हववरण कन  लार्ले : 
 
“अनेक माणसे जेव्हा रंर्भमूीवर जेव्हा एकत्र असिाि आहण एकाि एका र्िीि काम करीि 

असिाि, हकवा निगकािें एखादे पथक साहंघक नृत्य करीि असिे िेव्हा एकाि प्रकारिी साकेंहिक र्हिलय 
हनमाण होि असिे, आहण हििे बळ सामहूहक कायाि आहण सवगसाधारण याहंत्रक कौशलयाच्या िपहशलाि 
असिे.” 

 
“एखादा समरंथ जनसमूह कोणत्या िरी एका साधारण हेिूच्या पे्ररणेने प्रभाहवि झाला आहे अशा 

अपवादात्मक प्रसंर्ाव्यहिहरक्ि या प्रकारच्या साधारण र्हिलयीिी प्रत्येक वरे्वरे्ळ्या व्यक्िीसाठी योजना 
करणे आपलया कलेच्या वास्िवधमाच्या दृट गीने अनुहिि आहे. जीवनािील सवग हवहवध आहण वैहित्र्ययुक्ि 
छटािंी आपलयाकडून अहभव्यक्िी व्हावी अशी वास्िविावादी कलेिी अपेक्षा असिे; आहण म्हणूनि 
साकेंहिकिा आपलयाला भयावह वाटिे. हिच्या योर्ाने िाकोरीिून जाणारा, कायम ठशािा, सोंर्ाडा 
अहभनय करण्यास नट प्रवृत्त होिो. आपणही र्हिलयीिा वापर करिो. पण एकाि दृश्याि भार् घेणाऱ्या 
साऱ्याि पात्रासंाठी आपण एकि र्हिलय ्पयोर्ाि आणीि नाही. हवहवध जािींच्या, शक्य हििक्या 
अहधक र्िींिा आहण लयींिा आपण संयोर् आहण वापर करीि असिो; आहण त्या सवांच्या संकहलि 
हमळवणीने जीवनािील साऱ्या, खऱ्या, वास्िव िैिन्याच्या हवकारािंील बदलािें िढ्िार व्यक्ि होि 
असिाि. अशा रीिीिे हभन्न हभन्न लयींिे एकत्रीकरण अनेकवार अत्यंि आवश्यक असिे. ्पयुक्ि असिे. 
र्दीच्या दृश्यािंी रिना आहण संपादणी हे त्यािे ्त्कृट ग ्दाहरण होय. 

 
“लयीच्या संबंधािला प्राथहमक आहण सवगसाधारण स्वन पािा दृट गीकोण आहण हिच्याहवषयीिा 

अहधक िपहशलवार हविार यामंधला भेद मी पुढील ्दाहरणाने स्पट ग कन  शकेन.” 
 
“लहान मुले हित्र रंर्हविाि िेव्हा िी र्वि आहण झाडािी पाने याकंहरिा हहरवा, झाडाच्या 

खोडासाठी िपहकरी, मािीसाठी काळा आहण आकाशाकहरिा हनळा, या मूळ रंर्ािंा वापर करीि असलेली 
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हदसिाि. हे हजिके प्राथहमक हििकेि साकेंहिक आहे. कलाविं हित्रकार या मूळ रंर्ाचं्या छटािें स्विःला 
हव ेिसे हमश्रण करीि असिो. हहरव्या रंर्ाच्या हवहवध छटा हनमाण करण्याकहरिा र्डद हनळा आहण हपवळा 
यािंा हमलाि करिो; आहण जाभंळ्या रंर्ाच्या हवहवध छटा हनमाण करण्याकहरिा िो हनळ्या रंर्ाि िाबंड्या 
रंर्ािे हमश्रणही करिो, व अशा रीिीने आपलया हित्राि सवग जािीच्या रंर्ाच्या छटा आहण पोिाच्या परी 
यािंा समावशे घडवनू आणीि असिो.” 

 
“रंर्ाचं्या संदभाि हित्रकार जे कहरिो िेि र्हिलयींच्या संबधंाि आपण करीि असिो. वरे्वरे्ळे 

वरे् आहण मापे यािें सवग प्रकारिे संयोर् घडवनू आणणे हे आपले काम असिे.” 
 
पुढे िात्सावनी आम्हाला हवशद कन न समजावनू हदले की, एकाि दृश्याि एकाि वळेी काम 

करणाऱ्या अनेक नटाचं्या एकत्र घडणाऱ्या कृिीि हवहवध जािीच्या र्िी आहण लयी प्रकट होिाि असेि 
नव्हे, िर त्यािील प्रत्येकाच्या कृिीिही ही र्हिलयीिी हवहवधिा व्यक्ि होि असिे. हवहशट ग प्रसंर्ी 
नाटकािा नायक हकवा त्यािील दुसरी एखादी व्यक्िी जेव्हा कोणिाही हनहिि आहण खंबीर पहवत्रा घेिे, 
आहण शकंा अथवा हवरोधी हविार यानंा वाव नसिो िेव्हा मात्र सवकंष अशी केवळ एकि एक र्हिलय 
्हिि ठरिे. हकबहुना िी िशी असणे अत्यिं जन रीिे असिे. 

 
परंिु हॅम्लेटसारख्या एखाद्या भहूमकेच्या अंिरंर्ाि जेव्हा हनधार आहण आशकंा यािं झर्डा िालू 

असिो िेव्हा त्या एकाि समकालीन व्दंव्दािं हभन्न लयींिा एकहत्रि वापर करणे अपहरहायग असिे. अशा 
प्रकारच्या ्दाहरणाि हभन्न हभन्न र्हिलयींच्या संकहलि अस्स्ित्वामुळे हनरहनराळ्या ्र्मस्थानािून हनष्ट्पन्न 
झालेलया वृत्तींच्या आंिहरक झर्ड्याला जोरािी पे्ररणा हमळिे व त्यामुळे नटाच्या भहूमकेच्या अनुभिूीिी 
्त्कटिा वाढून त्यािी आंिहरक कृहिशीलिा बळकट बनण्याला आहण भावना ्ते्तहजि होण्याला साहाय्य 
लाभिे. 

 
मला या र्ोट गीिा स्विःवर प्रयोर् कन न पाहावयािा होिा. म्हणून मी त्याकहरिा दोन 

परस्परहवरोधी र्हिलयींिी हनवड केली. एक अत्यंि जलद आहण दुसरी हििकीि ठाय. कोणत्या रीिीने 
आहण कशाच्या व्दारा मी ही हनवड समथगनीय ठरवनू दाखहवणार होिो? त्याकरिा मला एक मूखगपणािी 
कलपना सुिली िी अशी : 

 
आपण एक कैिी औषध हवके्रिा आहो. मी हझर्लेलया अवस्थेि आहे. इिस्ििः धडपडि हिरिो 

आहे. मी काय करिो आहे यािी मला नीटशी शुद्धही नाही. मी औषधाचं्या कुप्प्या हालवीि आहे. झटकीि 
आहे. या कस्लपि संदभामुळे मला अत्यंि अनपेहक्षि अशा र्हिलयींिा वापर करावयाला संधी हमळाली. 
हझर्लेलया अवस्थेिील माझ्या लटपटणाऱ्या पायामुंळे माझी ठाय र्िी समथगनीय ठरि होिी. आहण 
कुप्प्यािंील औषधे हालहवण्याच्या कृिीि मी वरे्वरे्ळ्या संहमश्र जलद लयींिा वापर करीि होिो. 

 
प्रथम मी आपली िालण्यािी पद्धि कशी असेल िे हनहिि केले. अहधकाि अहधक सावकाशीिी 

र्िी मला त्या कामी वापरिा आली. यामुळे आपलया हझर्ण्यावर मला बराि भर द्यावा लार्ला. आहण 
आपण करिो आहो िे बरोबर आहे; असा आस्िे आस्िे माझा मलाि हववकोास वाटू लार्ला व त्यामुळे एक 
प्रकारिे समाधान वाटू लार्ले. 
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मर् कुप्यािील औषधे हालहविानंा होणाऱ्या माझ्या हािाचं्या हालिालींिा मी अहधकाहधक हवस्िार 
कन  लार्लो. त्यािंा जलदपणा समथगनीय करण्यासाठी माझ्या त्या हझर्लेलया अवस्थेशी त्या यथाथगपणे 
सुसंर्ि होिील अशा रीिीने त्या जास्िीि जास्ि मूखगपणाच्या आहण बेहशस्ि करण्यािा मी प्रयत्न कन  
लार्लो. 

 
अशा रीिीने त्या परस्परहवरोधी लयी एकमेकींच्या जवळ येि येि अखेरीस आपोआपि एकमेकींशी 

एकजीव झालया. हझर्लयािा आहवभाव करण्याि िोपयगन्ि मला मजा येऊ लार्ला. आहण पे्रक्षकाकंडून 
हमळणाऱ्या ्ते्तजनपर टाळ्यामुळे आपले काम िसेि पुढे िालू ठेवण्याला मला प्रोत्साहन हमळाले. 

 
यापढुिा आमिा हनयुक्ि कायगक्रम िीन एकमेकापासून अर्दी वरे्ळ्या असलेलया आहण िीन 

वरे्वरे्ळ्या मात्रानुमाकंडून हनदमितशि होणाऱ्या हभन्न र्िी एकाि व्यक्िीच्या कामाि संकहलि आहण 
संयोहजि करणे हा होिा. 

 
िे साध्य करण्याकहरिा पुढीलप्रमाणे सुिहवण्याि आले : 
 
समजू या मी एक नट आहे. प्रयोर्ासाठी ियारी करण्याच्या कामाि मी र्ढलो आहे. त्याकहरिा मी 

काही कहविा म्हणिो आहे. माझे त्यािंील शब्दोच्चार आहण हवराम अर्दी स्वच्छ आहेि. माझे हे काव्यपठन 
पहहलया मात्रानुमाच्या र्िीि आहे. हे करीि असिानाि मी इिका क्षुब्ध झालेला आहे की, दुसऱ्या 
मात्रानुमाच्या र्िीि मी त्याि वळेी रंर्पटाि जोरजोराने येरझारा घालीि आहे; आहण िेव्हाि कपडे 
घालण्यािे, र्ळेबंद बाधंण्यािे बाकीिे काम अहिशय घाई-जलदीने हिसऱ्या मात्रानुमाच्या अत्यिं दु्रि 
लयीि मी पार पाडीि आहे. 

 
या बदलत्या र्हिलयी आहण कृिी यािंा संयोर् साधण्यासाठी मी, आपलया पूवींच्या प्रयोर्ाप्रमाणेि 

कृहि लयी आहण र्िी याचं्या वरे्वरे्ळ्या संिािा मेळ घालण्यास सुरुवाि केली. कपडे करणे आहण 
येरझारा घालणे. त्या माझ्या िार्ंलया रीिीने अंर्वळणी पडलयावर त्या सहज आहण अभाहविपणे 
घडण्याच्या अवस्थेला पोिेपयगन्ि मी त्यािंी पुनः पुनः िालीम घेिली. आहण त्यानंिर वरे्ळ्या र्िीिील 
कहविा म्हणण्याच्या हिसऱ्या कृिीिी त्याि भर घािली. 
 

याच्यानंिरिा कायगक्रम याहूनही अहधक कहठण ठरला. 
 
“आपण कलपना कन  की, िाशी देण्यासाठी िालहवलेलया ए् मरालडािी भहूमका िू करीि 

आहेस.” िात्साव सोन्याला हवशद कन न सारं् ूलार्ले. पडघमच्या अशुभसूिक संथ ठेक्यावर हमरवणूक 
सावकाश रस्त्याने जाि आहे. मरणािी सजा हमळालेलया त्या स्त्रीिे हृदय या पृर्थवीवरील आपले हे अखेरिे 
क्षण आहेि या जाहणवनेे वरे्ाने दौडि धडधडि आहे; आहण त्याि वळेी िी हबिारी दुदैवी अबला आपला 
जीव वािावा म्हणून परमेवकोराच्या प्राथगनेिे शब्द हिसऱ्या र्हिलयीि पुटपुटि आहे; आहण नव्या िौर्थया 
लयीि हििे हाि आपलया हृदयाजवळील भार्ावन न हळुवारपणे हिरि आहेि.” 

 
आपलयावर सोपहवलेलया कामाच्या कहठणपणाच्या जाहणवनेे सोन्याने आपले डोके आपलया हािाि 

घट्ट दाबनू धरले. िेव्हा हिला धीर यावा म्हणून िात्साव हिला िात्काळ म्हणाले : 
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“एक वळे अशी येईल की, असा प्रसंर् हमळाला असिा िू अशी हािाि डोके धन न बसणार नाहीस; 
िर जीहविसंरक्षक लयसूत्रािी पकड घेऊन िात्काळ कामाला सज्ज होशील; पण िोपयगन्ि सध्यापुरिे िरी 
आपलयाला काही िरी अहधक सोपे साधन बहुिेक शोधाव ेलार्णार आहे.” 

 
८ 
 

आम्ही आपलया मार्ील पाठाि र्िी आहण लय याहंवषयीिे जेवढे प्रयोर् केले होिे त्या सर्ळ्यािंी 
िात्सावनी आज आमच्याकडून ्जळणी कन न घिली. पण त्याकहरिा हमळणारी मात्रानुमाच्या ठोक्यािंी 
प्रत्यक्ष पे्ररणा आज त्यानंी बाद केली होिी. केवळ मानहसक ठेक्याच्या मदिीनेि त्यानंी िे आमच्याकडून 
करवनू घेिले. 

 
आमच्यापैकी प्रत्येकाला स्विःला पसंि असेल िो वरे् व माप हनवडण्यािी मुभा होिी; पण एकदा 

हनवड केलयानंिर मर् मात्र त्याला त्यानंाि हिकटून राहणे प्राप्ि होिे. कृिीिा अत्युच्च क्षण आहण आंिहरक 
कस्लपि मात्रानुमािा ठोका यािंा अिूक मेळ बसला पाहहजे एवढीि काय िी त्यािली शिग होिी. 

 
आिा प्रश्न हा की, लयीिे ्च्च क्षण पकडण्याकहरिा आपण कोणत्या सूत्रािे अनुसंधान हस्िर्ि 

कराव?े आिंहरक की बाह्य? आंिर प्रहिमािें आहण र्ृहीि पहरस्स्थिीिे सूत्र का इिराबंरोबरच्या हनःशब्द 
अहभसंवादािे सूत्र? िसेि आघािािंी जाणीव हनहिि कशी कन न घ्यावयािी? आंिहरक र्हिशीलिा आहण 
संपूणग बाह्य हनस्ष्ट्क्रयिा याचं्या दरम्यानच्या कालावकाशाि त्यािंी पकड घेणे सोपे नाही. स्विःपुरिा मी 
हविार, आकाकं्षा, अंिःसूिना इत्यादींच्या सूत्राच्या अनुषंर्ाने आरंभ केला; पण त्या योर्ाने मला काही 
साध्य होईना. 

 
मर् मी आपली नाडी िपासू लार्लो. पण त्यावन नही मला हनहिि स्वन पािे असे काही समजू 

शकले नाही. माझा कस्लपि मात्रानुम कुठे असण्यािा संभव असेल? माझ्या शरीराच्या कोणत्या भार्ाि 
र्हिलयीिे ठोके पडण्यािे कायग होणे आवश्यक आहे? 

 
कधी कधी मला वाटे की, हे काम माझ्या मस्िकाि िालले असाव,े िर दुसऱ्या केव्हा वाटे की िे 

माझ्या हािाच्या बोटाि असाव.े त्यािंी हालिाल िारि ्घड हदसणारी होि असलयािे ध्यानाि आलयामुळे 
मर् मी हििी रवानर्ी पायाच्या बोटाि केली. पण त्यािंी ही हालिाल इिराचं्या नजरेला येिे असे हदसले. 
िेव्हा मर् मी िीही हालहवण्यािे बंद केले. यामुळे माझा कस्लपि मात्रानुम आपण होऊनि माझ्या हजभेच्या 
मुळाशी असलेलया स्नायूि स्थापन होऊन त्याच्यामुळे माझ्या भाषणाच्या र्िीला अडथळा येऊ लार्ला. 

 
अशा रीिीने माझी र्हिलय माझ्या शरीराि एका हठकाणाहून दुसऱ्या हठकाणावर ्ड्या मारीि 

होिी, आहण कोणत्या ना कोणत्या िरी माझ्या शारीहरक अंर्ािे ्पकरण कन न आपले प्रकटन करीि 
होिी. मी ही सारी स्स्थिी िात्सावना साहंर्िली. िेव्हा त्यानंी कपाळाला आठ्या घािलया, खादें ्डहवले 
आहण िे म्हणाले. 

 
“शारीहरक आकंुिन प्रसरण अहधक प्रमाणाि मूिग स्वन पािे आहण स्पशाला कळणारे असिे. यामुळे 

त्यािा आश्रय करणे नट अहधक पसंि करीि असिाि. आपली स्वयंपे्ररणा स्स्िहमि झालयामुळे हिला 
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टोिणी देण्यािी र्रज असेल िेव्हा शारीहरक ठोक्यािाही वापर करण्यास हरकि नाही. त्यािा ्पयोर् 
होि असला िर ठीकि. मर् िो जन र वापरा. पण िक्ि िुमच्या लयीच्या अहनहिििेच्या भावनेला आधार 
हमळून िी खंबीर होण्यािा सभंव असेल िेव्हाि. अर्दी नाईलाजाने िुम्ही एखादवळेी ही आपत्ती पत्करलीि 
िर िालेल; पण अशा साधनािंा सिि आहण ्हिि म्हणून िुम्ही वापर करणे मुळीि योग्य नाही.” 

 
“याकहरिा िुमिा आपलया लयीिा शारीहरक ठोका पक्का ठरला की लरे्ि आपलया 

कलपनाशक्िीिा ्पयोर् करा आहण हजच्या आधारावर िो ्भा करावयािा त्या र्ृहीि पहरस्स्थिीि 
िपहशलािी िात्काळ हनमितमिी करा.” 

 
“आहण मर् त्यानंा-िुमच्या हािानंा आहण पायानंा नव्हे-िुमच्या अंिरंर्िील लयीच्या वरे्ािी आहण 

मापािी नीट नोंद घेऊन त्या र्हिलयीिा ठेका धन  द्या. परंिु जर कधी एखाद्या वळेी आपलया ठेक्याि काही 
िरी र्डबड होिे आहे अशी शकंा िुम्हाला येऊ लार्लीि, िर मात्र एक अटळ आपत्ती म्हणून आपलया 
काहयक ्पकरणािा ही आश्रय िुम्ही केलाि िरी िालेल; पण िोही अर्दी मािक प्रमाणाि आहण 
अपवादात्मक प्रसंर्ीि! 

 
“कालािंरानेि र्हिलयीसंबधंीिी िुमिी संवदेना दृढमूल झाली की, िुम्ही आपण होऊनि आपले 

्हद्दट ग साधण्यािा हा स्थूल स्वन पािा मार्ग सोडून द्याल आहण त्यािी जार्ा जास्ि सूक्ष्म स्वन पािा 
मानहसक ठेका हमळवील.” 

 
िात्साव सारं्ि होिे िे अत्यिं महत्वािे आहे असे मला वाटले. म्हणून त्या र्ोट गीिा अर्दी खोल 

िळापयंि बुडी मान न शोध घ्यावयािा असे मी ठरहवले. त्या दृट गीने मी हविारलेलया एका प्रश्नाला ्त्तर 
म्हणून त्यानंी मला पुढील प्रयोर् कन न पाहाण्यास सुिहवले. एका अत्यिं दु्रि, क्षुब्ध, हवषम आंिर 
र्हिलयीि मी केवळ बाह्यिः अर्दी शािंि नव्हे िर ्दासीनही असलयासारखे भासवावयािे. 

 
प्रथम मी बाह्य आहण आिंर र्िीिे वरे्मान आहण माप ही हनमितणि केली, आहण त्यानंा बळकटी 

आणण्याकहरिा हदसून येईल न येईल इिक्या सावधहर्रीने आपलया हािािंी आहण पायािंी बोटे िणावनू 
कन न घेिली. 

 
अशा रीिीने वरे्मान आहण माप हनहिि होिाि मी त्याि कालपहनक वािावरणािी भहूमका 

पुरहवण्याच्या दृट गीने कोणत्या पहरस्स्थिीि माझ्या अंिरंर्ाि त्या प्रकारिी दु्रि आहण क्षुब्ध र्हिलय हनमाण 
होऊ शकेल असा स्विःलाि प्रश्न हविारला. 

 
मनािलया मनाि खूपसा हविार केलयावर मी ठरहवले की, जर माझ्या हािािून एखादा भयंकर 

रु्न्हा घडला असेल िर त्यामुळे मला होणारा पिािाप, संभ्रम आहण भय याचं्या संकहलि पहरणामामुळे िशी 
पहरस्स्थिी हनमाण होऊ शकेल. मी कलपना केली की, मी मत्सराच्या बेभान आवरे्ाि मरायािा खून केला 
आहे. हििा हनष्ट्प्राण देह माझ्या समोर जहमनीवर पडलेला आहे. हििा िेहेरा हववणग झालेला आहे. हिच्या 
हिकट रंर्ीि कपड्यावंर एक भला मोठा लाल डार् हदसि आहे. या कालपहनक कृत्याने मी इिका बावन न 
रे्लो की, माझी आिंहरक लय स्स्थर आहण पक्की झाली आहे, असा स्विःला हववकोास आलयासारखे मला 
वाटू लार्ले. 
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हनस्ष्ट्क्रय शािंिा आहण औदासीन्यदशगक बाह्य र्हिलयींिी हनमितमिी करण्याच्या अवस्थेशी पोििाि 
मी पुन्हा आपलया आवळलेलया बोटाि हििा ठेका स्स्थर करण्यािी प्राथहमक ियारी केली आहण िात्काळ 
त्या लयीिी भहूमका हनमाण करण्याकहरिा ्हिि आहण ्पयुक्ि अशा र्ृहीि पहरस्स्थिीिी मी कलपना कन  
लार्लो. आिा त्याकहरिा मी स्विःला हविारलेला प्रश्न असा होिा : मी कलपना केलेली भयंकर घटना 
जर खरोखरि खरी असेल, िर आिा इथे मी काय करीन? त्यासाठी त्या वर्ाि आपलया साऱ्या 
साहाध्यायाचं्या ्पस्स्थिीि मला आपण केवळ शािंि असलयािे नव्हे, िर त्याहवषयी ्दासीन आहण 
हनहिि असलयािे भासहवणे आवश्यक होिे. त्याकहरिा ्पयुक्ि ठरेल अशी काही ्पाय योजना करण्यािे 
मला सुिेना, आहण आपलयाला हविारलया जाण्यािा संभव असलेलया प्रश्नािंी ्त्तरेही मला आढळि ना. 
इिरािंी नजर िुकहवण्यािी आहण कुणाच्याही नजरेला नजर न हभडहवण्यािी त्यामुळे मला अहधकाहधक 
आवश्यकिा वाटू लार्ली. पण त्यामुळे लयीिी र्िी जास्िि वाढली. मी हजिका अहधकाहधक वरवर शािं 
हदसण्यािा प्रयत्न कन  लार्लो; हििका हििका आिा मी आिलया आि अहधकाहधक अस्वस्थ आहण बेिैन 
बनू लार्लो. मी रिलेलया कस्लपि घटनेवर एकदा माझा पक्का हववकोास बसलयावर मला आपोआपि वाटू 
लार्ले की, आपलयाला काही िरी लपवावयािे आहे; आहण िे लपहवण्यािा मी जसजसा अहधकाहधक 
जोरािा प्रयत्न कन  लार्लो िसिशी माझी अस्वस्थिा आहण बेिैनी ही अहधकाहधक वाढू लार्ली. 

 
मर् मी र्ृहीि पहरस्स्थिीिील सर व र्ोट गींिा हविार कन  लार्लो. वर्ग संपलयावर आपलया 

सहाध्यायानंा, िात्सावना, काय सारं्ावयािे? काय घडले आहे यािी त्यानंा कलपना असेल का? त्याचं्या 
प्रश्नानंा मी काय ्त्तरे द्यावी? या भयानक घटनेबद्दल त्यानंी सवाल करावयाला सुरुवाि केली की मी 
माझी नजर कुठे ठेवावी? हिच्याकडे? माझ्या मत्सरािा बळी झालेलया हिच्या पे्रिाकडे? 

 
या घोर प्रकारािून ्द भवलेलया वस्िुस्स्थिीच्या पहरणामाचं्या िपहशलािी मी जसजशी कसून 

िपासणी कन  लार्लो िसिशा माझ्या भावना अहधकाहधक क्षुब्द होऊ लार्लया आहण हजिका मी त्याि 
अहधकाहधक रु्रिटि रे्लो हििका आपला त्याच्याशी काही संबधं नाही असे दाखहवण्याकहरिा मी 
अहधकाहधकि अळेबळे प्रयत्न कन  लार्लो. 

 
अशा रीिीने या दोन्ही लयी स्वयंस्िूिग रीिीने अस्स्ित्वाि आलया. अत्यिं दु्रि र्िीिी आंिरलय 

आहण बळजबरीच्या शािंिेिी बाह्य संथ लय. या दोन्ही टोकाचं्या र्हिलयींिा एकहत्रि पहरणाम मला 
अहधकि जाणवला. 

 
आिा कथानकाच्या ओघाि र्ोवलेले कृिीिे सूत्र आहण समथगनीय व हववकोासाहग अशी र्ृहीि 

पहरस्स्थिीच्या िपहशलािंी श्रेणी ही दोन्हीही र्वसून हस्िर्ि झाली असलयाकारणाने काल आहण लय 
यािंी हििा करीि बसण्यािे मला कारण ्रले नव्हिे. मीि हनमितणि केलेलया लयीच्या ओघाि मी 
स्वाभाहवकपणेि माझ्या कथानकािील जीवन जर्ि होिो. माझे हे वाटणे बरोबर होिे यािा पुरावा म्हणजे 
माझ्या अंिःकरणाि काय िालले आहे यािी, मी िे लपहवण्यािा शक्य िो प्रयत्न करीि असिाही 
िात्सावना कलपना आली होिी, हा होय. 

 
आपलया र्ौप्यािा स्िोट होईल या भीिीने आपले डोळे दुसऱ्यानंा न हदसू देण्यािा मी प्रयत्न करीि 

होिो-नजरेला नजर देण्यािे टाळीि होिो हे िात्सावनी ओळखले. काही ना काही हनहमत्त कन न, सबब 
काढून मी आपली नजर सारखी एक वस्िूवन न दुसऱ्या वस्िूकडे वळवीि होिो. पण कोणत्याही एका 
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पदाथांवर िार वळे स्स्थर करीि नव्हिो. जण ूकाही आपलयाला हिच्याबद्दल हवशषे हजज्ञासा आहे अशा 
रीिीने मी त्या वरे्वरे्ळ्या वस्िू हनरखीि पारखीि होिो. 

 
“िुझ्या अंिरंर्ािील खळबळ सवाि अहधक कशाने व्यक्ि झाली असेल िर िी िुझ्या अळेबळे 

आणलेलया अस्वस्थ शािंीने.” िे म्हणाले. “िुला स्विःलाही कलपना नसेल की िुला न कळि, आपोआप 
िुझ्या डोळ्याचं्या हालिाली, िुझ्या मानेिे आहण डोक्यािे वळणे ही स्वभाविःि आिंहरक अस्वस्थिेच्या 
र्हिलयीि होि होिी. िू आपला हािन माल हखशाबाहेर ओढलास, अधगवट ्भा राहहलयासारखे कन न 
पुन्हा हिन न खाली बसलास, आहण पहहलयाहून अहधक आरामशीर बैठक शोधीि असलयािे सोंर् केलेस. 
िेव्हाि माझ्या ध्यानाि आले की, हा सारा िुझा आपलया मनाच्या खऱ्या स्स्थिीवर खोटा साज िढहवण्यािा 
प्रयत्न िालला आहे. पण िुझ्या त्या हालिालींनीि िुझे रु्हपि िोडले आहण िू ्घडा पडलास. कारण 
त्या संथपणे, सहज रीिीने घडण्याऐवजी र्डबडीि आहण हबिकत्या लयीि होि होत्या आहण ही र्ोट ग 
आमच्यापासून दडवण्यािी िुझी सारखी धडपड िालली होिी. पण िुझी ही िूक िुझ्या ध्यानाि आली; 
आहण िू लवकरि भानावर आलास. आहण मर्, काही भलिे सलिे होऊन रे्लयािे कोणाच्या नजरेस आले 
की काय हे अजमावण्यासाठी िू िोहो बाजूला सभोवार पाहहलेस. त्यानंिर आपलया कृहत्रम स्वस्थिेच्या 
बुरख्याखाली िू पनु्हा आपलया हालिाली करण्यास प्रारंभ केलास; आहण िुझ्या या कायाि िुला दर्ा हदला 
िो िुझ्या त्या वरवरच्या हदखाऊ शािंपणािा वारंवार भरं् करणाऱ्या िुझ्या आंिहरक क्षोभाने. 

 
“जीवनािही आपण जेव्हा प्रबल आिंहरक भावना दडवण्यािा प्रयत्न करीि असिो िेव्हा नेहेमी 

असेि होिे. एखादा माणूस त्याला कोणत्या ना कोणत्या िरी कारणासाठी लपहवणे भार् असलेलया 
आपलया भावनाचं्या हििनाि भान हरवनू काहीही हालिाल न कहरिा स्िब्ध बसून राहील; पण अशा 
स्स्थिीि त्याला अकस्लपिपणे िो र्ैरसावध असिाना एकाएकी हटकले िर क्षण दोन क्षण िो कसा 
दिकिो, ्डी मान न िुमच्याकडे कसा पळि येिो, आहण त्याच्या त्या कृिी त्याच्या अंिःकरणािील 
खळबळीच्या आंिहरक दु्रि र्िीशी कशा सुसंर्ि असिाि यािे दृश्य िुम्हाला पहावयाला हमळेल. मर् िो 
िाबडिोब स्विःला सावन न घेईल. आपलया हालिाली आहण िाल संथ करील आहण आपण अर्दी स्वस्थ 
हित्त असलयािा बाह्यिः आवही आणील. परंिु आपली मनोवृत्ती लपहवण्यािे त्याला काही खास कारण 
नसेल िर मात्र िो आपली हालिाल आहण िालणे आपलया क्षुब्ध मनःस्स्थिीच्या दु्रि र्िीलयीिि िालू 
ठेवील. 

 
“कधी कधी समरंथ नाटके अथवा भहूमका परस्परहवरोधी र्हिलयींच्या अहधष्ठानावर ्भारलेली 

असिाि. िेकॉव्हच्या नाटकािील हकत्येकािंी या प्रकारच्या पायावंर ्भारणी झालेली आहे. णद थ्री 
णसस्टसण, अकंलू वान्या, (्दाहरणाथग आस्त्राव व सोन्या याचं्या भहूमका) त्यािी ्दाहरणे म्हणून सारं्िा 
येिील. 

 
त्यािील पाते्र बाह्यिः अत्यंि शान्ि वाटिाि, पण त्याचं्या अंिरंर्ाि भावनािंा कल्लोळ आहण र्ोंधळ 

माजलेला असिो.” 
 
आपलया संथ हालिाली आपलया आंिहरक अस्वस्थिेच्या दु्रि लयीिे हनदशगन करण्याला अत्यिं 

्त्तम रीिीने ्पयुक्ि होिाि हे एकदा माझ्या ध्यानाि आलयावर मी त्यािा दुरुपयोर् कन  लार्लो; परंिु 
िात्सावनी लवकरि त्या प्रकाराला आळा घािला. 
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“आम्ही पे्रक्षक दुसऱ्या माणसािी मनःस्स्थिी प्रथमदशगनीि आम्हाला जे हदसिे त्यावन न 
ओळखिो. स्वाभाहवकि शारीहरक हक्रया जेव्हा असंमि असिाि िेव्हा त्या आमिे लक्ष आपलयाकडे सहजि 
खेिून घेिाि. त्या जर शािं, संथ असिील िर आम्ही समजिो की, िी व्यस्क्ि समाहहि स्स्थिीि आहे. पण 
आम्ही जर अहधक बारकाईने पाहहले-्दाहरणाथग त्याच्या नजरेकडे-िर हिच्या भावनािंी आम्हाला ओळख 
पटू लार्िे. आहण आमच्यापासून िी व्यक्िी जे काही िोन न ठेवीि असेल त्याच्या दडलेलया अथािा 
आम्हाला आपोआप सुर्ावा लार्िो. यािा अथग असा की, मी हदलेलया ्दाहरणाच्या बाबिीि, हजारो 
माणसाचं्या पे्रक्षक समुदायाला आपले डोळे कसे दाखवावयािे हे नटाला माहीि असणे अर्त्यािे असिे. ही 
हििकीशी साधीसुधी र्ोट ग नाही. त्याकहरिा िे कसे करावयािे यािे ज्ञान आहण त्यावरील प्रभतु्व यािंी र्रज 
असिे. नटाच्या डोळ्यािंील दोन लहान हबदू हदसणे ही पे्रक्षकाचं्या दृट गीने सहज घडणारी र्ोट ग नव्हे. 
त्याकहरिा िे ज्याच्याकडे पाहाि असिील त्या माणसािी दीघगकालीन स्स्थरिा अपेहक्षि आहे. यामुळे िुम्ही 
इिस्ििः हलाव,े वळाव ेहे अर्दी योग्य असले, िरी िुमिा अहभनय जेव्हा मुख्यिः िुमच्या िेहेऱ्यावर आहण 
नजरेवर अवलंबनू असिो, िेव्हा या र्ोट गी कहरिाना िुम्ही इट ग िो संयम राखला पाहहजे. िुम्ही अशा रीिीने 
अहभनय केला पाहहजे की, िुमिे डोळे आम्हाला हदसि राहािील.” 

 
माझी पाळी संपलयानंिर हरंथशा आहण सोन्या यानंी त्यानंी स्विःि रिलेला, एक मत्सरी संशयखोर 

नवरा आपलया बायकोिी नाना प्रश्न हविान न ्लट िपासणी करीि आहे, अशा मिलबािा एक प्रवशे 
कन न दाखहवला. आपला आरोप ्घड बोलून दाखहवण्यापूवी हिला त्याने सापळ्याि अडकहवणे जन र 
होिे. अशा या घटनेि त्याला आपण अत्यिं शािं आहोि असा बाह्यिः देखावा कन न धूिगपणे आपलया 
आिंहरक अवस्थेवर आवरण घालणे आहण हिला आपले डोळे न हदसू देणे अर्त्यािे होिे. 

 
हरंथशाच्या अहभनयावर िात्सावनी केलेले भाष्ट्य असे होिे.: 
 
“िू पूणगपणे शािं होिास, आहण आपली आंिहरक अवस्था लपहवण्यािा काहीही प्रयत्न करीि 

असलयािे हदसले नाही. कारण िुझ्यापाशी लपवाव े असे काही अस्स्ित्वािि नव्हिे. पण को् त्या 
खरोखरि अस्वस्थ झाला होिा, म्हणजे त्याला लपवावयाला काही िरी ्पलब्ध होिे. यामुळे दोन 
वरे्वरे्ळ्या र्हिलयींिा एकाि वळेी त्याच्या हठकाणी समावशे झाला होिा. एक आंिहरक आहण दुसरी 
बाह्य. िो हिथे नुस्िा बसून राहहला होिा. आहण त्याने काहीही केले नाहीं - िरीही त्याने आम्हाला अस्वस्थ 
केले. िूही स्वस्थ बसला होिास. पण िुझ्या त्या बसण्यािा आमच्यावर काहीि पहरणाम झाला नाही. 
कारण ज्या रंु्िारंु्िीच्या हद्वखंहडि मनःस्स्थिीि आपण आहो अशी िू कलपना केली होिीस िी व्यक्ि 
करण्याकहरिा िुला संथ र्हिलय ्पलब्ध होिी. यामुळे िुमच्या संभाषणाला स्नेहाच्या, शािं कौटंुहबक, 
सुखसंवादािा भलिाि पोि हमळाला.” 

 
“याकहरिा मी पुन्हा म्हणिो की, भावनाचं्या जहटल आहण अंिमितवरोधी आंिहरक आकृहिबंधाि आहण 

प्रवृत्तीि िुम्ही केवळ एकाि र्हिलयींिा आश्रय कन न प्रर्िी कन  शकणार नाही. त्याकहरिा त्यािील 
अनेकािंा संयोर् िुम्हाला करावा लारे्ल.” 
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“आत्तापयगन्ि आपण हवहशट ग र्ट, व्यक्िी, क्षण, दु्रश्ये याचं्या र्हिलयीहवषयी बोलि आलो. पण 
समरंथ नाटक, समरंथ प्रयोर् यानंाही स्विःिी स्विंत्र र्हिलय असिे.” िात्सावनी खुलासा केला. 

 
“यािा अथग असा करावयािा का की, एकदा सुन  केलेले अवकाशािे प्रमाण आहण माप पुढे काही 

अहधक हविार करण्याच्या खटपटीि न पडिा प्रयोर्ाच्या सबंध वळेेपयगन्ि िसेि पुढे िालू ठेवावयािे? 
अथाि नाही. एखाद्या नाटकािी हकवा त्याच्या प्रयोर्ािी र्हिलय ही एकि वस्िू नसिे. अनेक 
लहानमोठ्या हवहवध आहण बहुरंर्ी वरे्ािंी आहण मापािंी सुसंवादी पध्दिीने एका मोठ्या, एकजीव 
आकाराि रिलेलया सधंींिी िी श्रेणी असिे; आहण त्या सवग र्िी आहण लयी हमळून साकलयाने एक 
भव्योदात्त अथवा प्रसन्न वािावरण हनमाण करीि असिाि.” 

 
“कोणत्याही नाट्यप्रयोर्ाि र्हिलयीला िार मोठा अथग आहे. हकत्येक वळेा एखादे िारं्ले नाटक 

अहिशय िारं्ली सजावट आहण िारं्ला अहभनय यािंी त्याच्या प्रयोर्ाला जोड हमळालेली असिाही 
अयशस्वी होिे. कारण एक िर िो प्रयोर् अहिशय मंद अथवा अनुहिि दु्रि र्िीने सादर केलेला असिो. 
एखाद्या व्हादवीलला साजेल अशा रीिीने, त्या प्रकारच्या लयीि आहण र्िीि एखादे रौद्रकारुहणक 
प्रयोहजि केले िर त्यािी काय अनवस्था होईल, यािी िुम्हीि कलपना करा.” 

 
“हििक्याि अनेक वळेा आपणाला असेही आढळून येिे की, काही नाटके सामान्य दजािी, 

सामान्य रीिीने हनमाण केलेली, आहण सामान्यपणे अहभनीि झालेली असूनही, अत्यंि ्ते्तजक आहण 
जोमदार र्िीि प्रकट झाली असलयाकारणाने यशस्वी ठरलेली हदसिाि. कारण िी आपलया पे्रक्षकाचं्या 
हित्तवृत्तींवर त्यानंा ्लहहसि करणारा ठसा ्मटवीि असिाि.” 

 
“एखाद्या समरंथ नाटकािी अथवा भहूमकेिी ्हिि र्हिलय ठरहवण्याच्या अहिशय रंु्िारंु्िीिी 

आहण िकव्या प्रहक्रयेच्या बाबिीि मानसिंत्र आपणाला िारि सहायक ठरणारे आहे. हे िुम्हाला मुद्दाम, 
आवजुगन पटवनू देण्यािी काही खास र्रज आहे असे मला वाटि नाही.” 

 
“पण या के्षत्राि आपणापाशी अर्दी हबनिोड अशी काहीही हुकमी मानसिाहंत्रक साधने नाहीि.” 

यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहाराि घडिे िे असे : 
 
“बहुिेक वळेी कोणत्याही नाटकािी हनमितमिीिी एकूण र्हिलय आपोआप आहण योर्ायोर्ानेि 

हनष्ट्पन्न होि असिे. एखाद्या नटाला कसा आहण कोणत्याही कारणाने का असेना, आपलया भहूमकेिा आहण 
त्या नाटकािा योग्य समज आलेला असेल. िो आपलया खुषीि आहण रंर्ाि असेल, त्यािे पे्रक्षक त्याला 
हवी िशी दाद देणारे असिील, िर िो आपली भहूमका योग्य रीिीने बजावील आहण िाबडिोब योग्य 
र्हिलय स्विः होऊन सहजि प्रस्थाहपि होईल. पण जेव्हा हे घडि नाही िेव्हा मात्र आपला नाइलाज 
होिो. अशा वळेी आपण असहाय असिो. आपणापाशी रामबाणाप्रमाणे अमोघ ठरणारे काही मानसिाहंत्रक 
साधन असिे िर आपण त्यािी मदि आपलया कायािा पाया भक्कम करण्यासाठी, प्रथम बाह्य आहण नंिर 
आंिहरक र्हिलय हनहिि करण्याकहरिा, घेऊ शकलो असिो आहण त्याच्या मदिीने आपलयाला आपलया 
भावनानंा आवाहन देिा आले असिे.” 



 अनुक्रमणिका 

“र्ायक, वादक, निगक, हे या बाबिीि खरोखरि भाग्यवान होि. त्यानंा मात्रानुम, 
संर्ीिहदग्दशगक आहण “रु्रु” ्पलब्ध असिाि. त्याचं्या र्हिलयींच्या समस्या अर्ाऊि सोडहवलया 
रे्लेलया असिाि. त्यानंा र्हिलयींच्या मौहलक महत्वािी आपलया सजगन कायाि केवढी प्रहिष्ठा आहे यािी 
पूणग जाणीव असिे. अिूक काल आहण पहरमाण यािंा योग्य आहण ्हिि योजनेच्या अनुषंर्ानेि त्याचं्या 
हनमितमिीिी प्रहिष्ठापना व्हावयािी असिे. यामुळे त्यािंी यथाथगिा ही स्वाभाहवकि एक प्रकारे आधीि हसध्द 
झालेली असिे. त्या साऱ्या िपहशलािी रिनालेखाि नोंद झालेली असिे; व त्याप्रमाणे त्यािंी योग्य 
कारवाई होईल अशी खबरदारी घेणे हे त्याचं्या हनदेशकािें हनयुक्ि किगव्य राहािे.” 

 
“आपणा नटाचं्या संबंधाि मात्र हमखास िशी काही सोय ्पलब्ध नाही. िक्ि संर्ीि आहण 

छंदोबध्द नाटकाि िेवढीि काय िी पहरमाणािी हशस्ि कसोशीने अभ्यासण्यािा प्रयत्न होिो. पण इिर 
हठकाणी आपलयाला काही हनहिि ठराहवक हनयम नसिाि. मात्रानुम नसिाि. स्वर नसिो, स्वरालेख 
नसिाि. आहण िालहनयंत्रकही नसिाि. यामुळे एकाि नाटकािा प्रयोर् हनरहनराळ्या प्रसंर्ी वरे्वरे्ळ्या 
र्िीि आहण लयीि सादर करण्यास मुभा असलेली हदसून येिे.” 

 
“आपणा नटानंा या र्हि आहण लयींच्या बाबिीि कोणत्याही प्रकारिी मदि हमळण्यािी व्यवस्था 

असि नाही; पण िशी मदि हमळण्यािी र्रज मात्र आपलयाला अत्यिं िीव्रिेने जाणवि असिे.” 
 
“कलपना करा की, एखाद्या नटाला प्रयोर्ाला सुरुवाि होण्याच्या आधी अर्दी थोडाि वळे त्यािे 

मनःस्वास्थ हबघडवनू टाकणारी काही बािमी कळली आहे; व त्यामुळे त्यािा स्विःिी मानहसक र्हिलय 
त्या हवहशट ग हदवशी हबघडून रे्ली आहे. अशा स्स्थिीि िो नाटकर्ृहाि कामाला येिो िो ्ते्तहजि र्िीच्या 
प्रभावाने दु्रि बनलेलया प्रक्षुब्ध मनःस्स्थिीि. याच्या ्लट दुसऱ्या एखाद्या हदवशी त्या हबिाऱ्या नटाच्या 
हखशािील त्यािे सारे पैसे िोरीला रे्ले आहेि आहण त्यामुळे िो अर्दी रंजीस आलेला आहे, अशीही 
स्स्थिी असू शकेल. त्या पहरस्स्थिीि त्यािी स्विःिी आहण रंर्भमूीवरील त्याच्या कामािी र्हिलय क्षीण 
बनणे अर्दी स्वाभाहवक आहे.” 

 
“यािा अथग असा की, जीवनािील आर्ंिुक घटनावंर प्रयोर् अवलंबनू राहहला, आपलया कलेच्या 

कोणत्याही मानसिंत्रहवशषेावर नव्हे.” 
 
“आिा आपण अशी कलपना कन  या की, एखाद्या नटाने आपलयाकडून होईल िेवढा प्रयत्न कन न 

स्विःिी मनःस्स्थिी अर्दी शान्ि आहण समाधान केली आहे; अथवा रंर्भमूीवर येण्यापूवी कोणत्याही 
्पायाने आपलया कामाला अनुन प होईल अशी िी बनहवली आहे; आहण हििी ्त्कटिा वाढवनू आपलया 
वैयस्क्िक जीवनान्िर्गि लय (मात्रानुमाच्या क्रमाकं) ५० िे १०० अंकापयगन्िही प्रर्ि केली आहे. यामुळे 
त्याला समाधान असून असा हववकोास वाटि आहे की, आवश्यक िी खबरदारी आपण घेिली आहे आहण िी 
अर्दी पुरेशी आहे. आहण िरीही खरोखर पाहहले असिा त्या प्रयोर्ाकहरिा जन र असलेलया इट ग 
र्हिलयीच्या-्दाहरणाथग २०० क्रमाकंाच्या अपेके्षने िी पुष्ट्कळि ्णी आहे. त्यािी कलपना आहण वस्िुहनष्ठ 
पहरस्स्थिी यामंधील या अंिरािा, त्याच्या भहूमकेच्या र्ृहीि पहरस्स्थिीवर, त्याच्या सजगनप्रयोजनावर, 
आहण त्याच्याहूनही अहधक र्ंभीर पहरणाम म्हणजे, त्याच्या भहूमकेहवषयीच्या त्याच्या स्विःच्या भावनात्मक 
प्रहिहक्रया व अनुभिूी यावंर, छाप पडलयावािनू राहाि नाही.” 

 



 अनुक्रमणिका 

“एका बाजूला नट व माणूस आहण दुसऱ्या बाजूला नट आहण त्यािी भहूमका या एकाि व्यक्िीच्या 
संबंधािील वरे्वरे्ळ्या नात्यािें नीटपणे, यथाथगपणे व योग्य रीिीने संयोजन न झालयािी अनेक ्दाहरणे 
आपणाला हकिीदा िरी आढळून येि असिाि.” 

 
“िुम्ही आपलया पहहलया कसोटी प्रयोर्ाि प्रथमि रंर्पीठावर पाऊल टाकले िेव्हाच्या आमच्या 

मनःस्स्थिीिे स्मरण करा. (अहभनय साधना पृ. २२८) रंर्पीठासमोरील प्रिंड काळोख्या हववराला िोंड 
देऊन आपलयापढेु हजारो पे्रक्षकािंा समुदाय बसलेला आहे अशी कलपना करिाना िेव्हा िुमिी काय स्स्थिी 
झाली होिी?” 

 
“आिा क्षणभर िुम्ही कलपना करा िुम्ही र्हिलय हनदेशक आहाि आहण िुम्हाला िुमिी िी 

मनःस्स्थिी मला र्हिलय हनदशगनाने व्यक्ि कन न दाखवावयािी आहे. िुम्ही िी कशी कराल िे कन न 
दाखवा.” 

 
त्यानंी साहंर्िलयाप्रमाणे करण्यािा आम्ही प्रयत्न केला. पण त्या संस्मरणीय प्रसंर्ाच्या अनुभवािी 

पुनरावृत्ती हनदमितशि करण्याकहरिा आवश्यक असलेले बहत्तसाशं माते्रिे र्हिहबदू आहण हिच्या हिपटीिे 
बदलिे आघाि आहण त्यािील ्लटापालट दशगहवण्यासाठी जन र असलेली िपळाई माझ्या हािाि मला 
आणिा येणे जवळजवळ अशक्य होिे. मी हनदमितशि करीि असलेलया र्िीिा वरे् िात्सावनी २०० 
क्रमाकंावर हनहिि केला होिा. 

 
त्यानंिर त्यानंी आम्हाला आमच्या स्विःच्या आयुष्ट्यािील अहधकाि अहधक कंटाळवाण्या आहण 

संथ काळािे र्हिलयीच्या स्वन पाि हनदशगन करण्यास साहंर्िले. मी आपलया हनत्सनी नोव्होरंथाडमधील 
पुराण्या जीवनक्रमािी आठवण केली आहण ित्कालीन भावनुभिूीच्या अनुषंर्ाने आपले हाि खालीवर 
करण्याच्या हालिालीच्या हक्रया कन  लार्लो. िात्सावनी माझ्या त्या हालिालीिी मात्रानुमाच्या २० च्या 
क्रमाकंाच्या र्िीशी जोड घािली. 

 
“आिा कलपना कर की र्ोर्ोलच्या “मॅरेअ”या नाटकािील पोद्कोलेहसन या धीम्या स्वभावाच्या 

माणसािी भहूमका िू करीि आहेस. त्या, भहूमकेकहरिा िुला २० क्रमाकंाच्या र्हिवरे्ािी आवश्यकिा आहे. 
आहण पहहलया प्रयोर्ािा सुरुवािीिा पडदा ्घडिाना िुझी मानहसक र्हिलय अत्यंि क्षुब्ध २०० 
क्रमाकंावर आहे. या पहरस्स्थिीि नटाच्या मनःस्स्थिीिा नाटकािील भहूमकेच्या व्यक्िीच्या मनःस्स्थिीशी िू 
कसा मेळ घालशील? कलपना कन  या की िू केलेलया प्रयत्नाि िुला काही मयादेपयगन्ि यश येऊन िू 
आपला र्हिवरे् १०० क्रमाकंापयगन्ि खाली आणण्यास समथग झाला आहेस; आहण िुझ्या दृट गीने िुला वाटिे 
आहे की, आपण पुष्ट्कळि समाधानकारक यश हमळहवले आहे. पण प्रत्यक्षाि मात्र िे पुरेसे ठरण्याला िारि 
कमी आहे. कारण पोद्कोलेहसनच्या भहूमकेकहरिा आवश्यकिा आहे िी क्रमाकं २० च्या र्हिवरे्ािी. मर् 
त्या दोहोिील हवसंवादािा आिा मेळ कोणत्या ्पायाने, घालावयािा? आहण मात्रानुम नसिाना िी भन न 
हनघाली की नाही, हे ठरहवण्यािा मार्ग क्रोणिा? 

 
“अशा पहरस्स्थिीिून वाट काढण्यािा ्त्कृट ग मार्ग म्हणजे, सवग िारं्ले र्हिलय हनदेंशक करिाि 

त्याप्रमाणे र्हिलयीिी संवदेना आत्मसाि कन न िी आपलया जाहणविेे एक अंर् करणे हा होय. त्यानंा िुम्ही 
कोणत्याही र्हिवरे्ािा नुसिा मात्रानुमािा क्रमाकं साहंर्िला की िे र्हिवरे्ािे नेमके हनदशगन कन  
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लार्िील. असे असापेक्ष रीिीने र्हिलयीिी जाण आहण ्पस्स्थिी असणारे नटािें काही र्ट झाले ्पलब्ध 
िर हकिी सोईिे होईल. त्याचं्याकडून आपलयाला आपला केवढा िायदा कन न घेिा येईल.यािी िुम्हीि 
कलपना कन न पहा.” 

 
“नेमका काय िायदा कन न घेिा येईल आपलयाला? ”आम्ही हविारले.  
 
“सारं्िो.” िे म्हणाले, “थोड्याि हदवसापूंवी मला एका ऑपेरािे हदग्दशगन करण्यािा योर् आला. 

त्याि एक मोठे र्दीिे दृश्य होिे. संघर्ीिाच्या स्वन पािे. प्रमुख पाते्र आहण वृदंर्ायकि िेवढे त्याि भार् 
घेि होिे असे नव्हे, िर नटवर्ािील सवगसाधारण पाते्र आहण हकत्येक अनुभवी परंिु केवळ त्या 
दृश्यापुरिीि ्भी केलेली मंडळीही त्याि सहभार्ी व्हावयािी होिी. त्या सवांना कमी अहधक प्रमाणाि 
र्हिलयीिे हशक्षण हमळालेले होिे. आमच्या नाट्यसंस्थेिील सदस्याचं्या िुलनेने त्यािंील कोणी एकही नट 
म्हणून र्णला जाण्यािा पात्र ठरला असिा असा नव्हिा.” 

 
“आहण िरीही त्या हवहशट ग दृश्याि त्या संर्ीि नटानंी आम्हा कसलेलया अहभनयपटु नटानंा मारे् 

टाकणारी करामि कन न दाखहवली हे मान्य करणे प्राप्ि आहे. आहण िेही आम्ही नाटकाचं्या हजिक्या 
िालमी घेि होिो त्याचं्या मानाने त्यानंा हमळालेलया िालमीिी संख्या िारि कमी असिाना हे हवशषे.” 

 
“अत्यंि काळजीपूवगक िालमी घेण्याच्या इिक्या अनुकूल, अिुलनीय सोयी आहण संधी ्पलब्ध 

असिाही आम्हाला जो कधीि साध्य करणे जमि नाही असा एक रोिक आर्ळेपणा त्यानंी अत्यंि यशस्वी 
रीिीने त्या ऑपेरामधील र्दीच्या दृश्याि हसध्द केला होिा.” 
 

“यािील रहस्य काय असेल?” 
 
“र्हिलय. र्हिलयीने त्या एरवी दहरद्री स्वन पाच्या असणाऱ्या दृश्याला एक प्रकारिी रंर्ि, 

मृदुिा, घाटदारपणा आहण िापलय प्राप्ि कन न हदली होिी.” 
 
“र्हिलयीमुळे र्ाणाऱ्याचं्या र्ाण्याला पराकाष्ठिेा हनमगळपणा, प्रवाहहत्व, सिाई, लवहिकपणा 

आहण संर्िी हमळाली होिी.” 
 
“र्हिलयीने, मानसिाहंत्रक पध्दिीि अद्याप िारशी प्रर्िी न केलेलया त्या त्या प्रसरं्ािील नटानंा 

आपलया भहूमकाचं्या खऱ्या भावनािें आहण त्याचं्या आंिहरक द्रव्यािें आकलन करण्यास साहाय् य केले 
होिे.” 

 
“आम्ही िात्सावना सुिहवले की, ज्यानंा र्हिलयीिे जवळजवळ पहरपूणग आकलन झाले आहे अशा 

नटािंा एक र्ट ियार करण्यािे त्यािें हे स्वप्न बहुिेक केव्हाही शक्य कोटीि न येण्यािा अहधक संभव 
आहे.” 

 
“मी िुमच्याशी सहमि आहे. त्या बाबिीि थोडीिार िडजोड करावी लार्ली िर िी मी मान्यही 

करीन.” त्यानंी ्त्तर हदले. “िशा र्टािलया प्रत्येक घटकाकडून मला अशी अपेक्षा करिा आली नाही िरी 
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िुमच्यािील काही जणानंी िरी िसा प्रयत्न कन न आपली र्हिलयीिी जाण हवकहसि केली आहे असे मला 
हदसू द्या. एखाद्या नाटकािा प्रयोर् सुन  होण्यापूवी अनेकदा पाख्याि आपणाला कोणी िरी, “आज अमका 
िमका िलाणा काम करणार आहे ना? मर् नाटक रंर्णार याि शकंाि नको” असे ्दर्ार काढिाना ऐकू 
येिो. या बोलण्यािा अथग काय? त्यािा अथग इिकाि की, एक दोन नट सुध्दा इिरानंा आहण समरंथ 
नाट्यप्रयोर्ाला आपलयाबरोबर खेिून नेऊ शकिाि : हनदान अशी स्स्थिी होिी िरी खास.” 

 
“असे सारं्ण्याि येिे की, शपेहकन, सादोव स्की, शुम् स्की, सामाहरन हे आपले पूवगसूरी त्याचं्या 

रंर्भमूीवरील प्रवशेािी वळे येण्याच्या आधी हकिी िरी वळे पूवीि पाखाि येऊन ्भे राहहलेले असि. हेिु 
हा की, िालू असलेलया प्रयोर्ाच्या र्िीिा आपलयाला पुरेसा वळे आवाका हमळावा. यामुळे रंर्भमूीवर प्रवशे 
करिाना िे आपलयाबरोबर एक प्रकारिे ्त्साहािे वािावरण घेऊन येि. िालू प्रसंर्ािी नस िात्काळ 
बरोबर पकडीि आहण आपली भहूमका आहण िो प्रयोर् यानंा अनुकूल ठरेल असा िंिोिंि नेमका सूर 
लावीि.” 

 
“केवळ िे थोर कलाविं होिे आहण त्यानंा आपलया प्रवशेाच्या क्षणािी योग्य ियारी केलेली असे 

म्हणूनि िे हे साध्य कन  शकि असि असे नव्हे, िर जाणूनबजूुन असो वा सहजपे्ररणेने असो, त्यानंा 
िणतलयीची संवेदना हसध्दी प्राप्ि झालेली होिी आहण प्रसंर्ानुकूल रीिीने स्विःच्या स्विंत्र पध्दिीने िे 
हििा ्पयोर् करीि म्हणूनि होय. प्रत्येक प्रवशेािील आहण समरंथ नाटकािील प्रत्येक कृिीिा नेमका 
ठेका, हिच्या दु्रि अथवा हवलंहबि र्िीिे संकलपन, यािा त्याच्या स्मृिीि खोल ठसा ्मटलेला असे, 
आहण त्यािी िे काळजीपूवगक जपणूक करीि हे ्घड आहे.” 

 
“हकवा हेही शक्य आहे की, प्रत्येक वळेी नव्याने सुरुवाि करिाना आपलया रंर्भमूीवरील 

प्रवशेापूवी बराि वळे आधी पाखाि राहून रंर्भमूीवर काय िालले आहे यािे बारकाईने हनरीक्षण कन न िे 
िालू प्रयोर्ाच्या र्हिलयीिा ठाव घेि असाविे, आहण त्या योर्ाने जाणनूबजूुन अथवा अजाणिा त्या 
र्हिलयीशी स्विःला समरस कन न हिच्याशी स्विःला हमळिे जुळिे कन न घेि असाविे. िसे करण्याच्या 
त्याचं्या स्विःच्या काही स्विंत्र आहण वरे्ळ्या पध्दिीही असिील. पण त्या काय होत्या याहवषयी दुदेंवाने 
आपणाला काहीि माहहिी ्पलब्ध नाही.” 

 
“िुम्हीही अशाि रीिीने सर्ळ्या नटवर्ावर योग्य प्रकारच्या र्हिलयीिी छाप पाडणारे कलाविं 

नट होण्यािा प्रयत्न करणे अर्त्यािे आहे.” 
 
“कोणत्याही भहूमकेिी अथवा नाटकािी र्हिलय हनहिि करण्यािा मानसिाहंत्रक-पध्दिीिा पाया 

कोणिा? कोणत्या आधारावर त्यािी ्भारणी केली जािे?” मी हविारले. 
 
“नाटकाच्या अतंःसंणहतेच्या आियाची आणि त्याच्या आंतणरक कृतीच्या अखंड रेषेची िणतलय 

हीच कोित्याही नाटकाची समग्र िणतलय असते. िुम्ही पूवीि माहीि कन न घेिले आहे की, कृिीच्या 
अखंड रेषेच्या हसध्दीकहरिा यथाथग दशगनाच्या दोन दृट गीकोणािंी आवश्यकिा असिे. ज्याप्रमाणे हित्रकार 
आपलया हित्रािील रंर्ािी व माडंणीिी रिना करिाना त्यामध्ये परस्परसंबंधािील खराखुरा िोल 
साभंाळण्यािा प्रयत्न करिो, त्यािप्रमाणे नटही समरंथ नाटकाच्या कृिीिील अखंड रेषेच्या संदभाि 
आपलया र्हिलयीिा िोल यथोहिि रीिीने हवभार्ण्यािा हव्यास बाळर्ीि असिो.” 
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“कुणी िरी र्हिलय हनदेंशक नसेल िर जर्ािं आमिे काही िालणेि अशक्य आहे.” वान्या 
स्विःशीि हविार करीि असलयाप्रमाणे ्द्र्ारला. 

 
“िर मर् आपले राखमनाव िशा र्हिलय हनदेशकािी जार्ा भन न काढील अशा काही साधनािा 

िुमच्यासाठी शोध लावनू देिील.” वर्ग संपवनू जािा जािा िात्साव हसि बोलले. 
 

१० 
 
आजही मी नेहेमीप्रमाणेि वर्ाच्या ठरलेलया वळेापेक्षा पुष्ट्कळि अर्ोदर आलो होिो. रंर्पीठ 

प्रकाहशि केले होिे. पडदे ओढले होिे. आहण राखमनाव खमीसाच्या बाह्या वर सान न वाज कामर्ार 
प्रमुखाच्या मदिीने कसली िरी माडंामाडं करण्याच्या खटपटीि र्ढलेले हदसिे होिे. 

 
मी त्यानंा मदिीला येऊ का म्हणून हविारले. यामुळे, इिरानंा कळू न द्यावयाच्या कोणत्या एवढ्या 

मोठ्या रु्प्ि कारस्थानाि आपण रंु्िलो आहोि िे सारं्ून त्यानंी मला आपलया हववकोासाि घेिले. 
 
नाटकाकहरिा त्यानंी हवजेवर िालणारा एक लयहनदेंशक बनहवला होिा असे हदसिे. त्यािंा शोध 

अजून अनघड अवस्थेिि होिा. पण त्याहवषयीिी त्यािंी एकूण कलपना अशी होिी : संवाद सूिकाच्या 
बसण्याच्या जारे्िील कोनाड्याि या यंत्रािी स्थापना व्हावयािी होिी. पे्रक्षकाच्या नजरेच्या आड पण 
रंर्पीठावरील नटानंा मात्र हदसेल अशा हरिीने िे ठेवण्याि यावयािे होिे. त्या यंत्राने दोन हदव ेलार्ावयािे 
होिे व त्या हदव्यानंी मात्रानुमािी हटकहटक व लयहनदेशक यािंी जार्ा घ्यावयािी होिी. जन र असेल िेव्हा 
संवादसूिकाने आपलया सूिना नोंदबुकाि दशगहवलया हठकाणी िालमीि अर्ाव ू ठरलेलया र्हिलयींिी 
सूिना देण्याकहरिा िे यंत्र योग्य वळेी िालू करावयािे होिे आहण अशा रीिीने नाटकािील प्रत्येक 
महत्वाच्या कृहिहवभार्ाच्या सुरुवािीला नटानंा आपलया र्हिलयीिी ऐनवळेी आठवण होण्याला मदि 
व्हावयािी व्यवस्था होणार होिी. 

 
िात्सावना राखमनाच्या या शोधािे हवशषे कौिुक वाटि असलयाकारणाने िे त्याच्या वापराच्या 

प्रयोर्ाि मुद्दामि जास्ि लक्ष घालीि होिे. िे दोघे नट वरे्वरे्ळे प्रसंर् वठहवण्याि िूर झाले होिे. 
हवदु्यियंत्रहनयतं्रक त्याच्या मनाला येईल त्याप्रमाणे हवी िी र्हिलय हनदमितशि करीि होिा आहण हिला 
अनुसन न हे दोघे कसलेले नट, िीवरील त्यािें असाधारण प्रभतु्व आहण त्यािी थक्क कन न टाकणारी 
कलपकिा याचं्या बळावर, दमितशि केलेलया र्हिलयीिी अहभव्यक्िी करण्यासाठी समथगनीय अशा कृिी 
करण्याकहरिा ्पयुक्ि अशा कथानकािंी रिना कन न त्यािा अहभनय करीि होिे. आपलया स्विःच्या 
अहभनयाच्या ्दाहरणाच्या द्वारा कन न दाखहवलेलया या प्रात्यहक्षकाने त्या दोघानंी राखमनावाच्या 
हवदु्यत् िहलि लयहनदेशकािी कायगक्षमिा अत्यंि प्रभावी रीिीने हसध्द कन न दाखहवली याि संदेह नाही. 

 
त्याचं्या मार्ून पॉलला आहण मला व इिर हवद्यार्थयांना त्याि प्रकारिे आणखी काही प्रयोर् 

करण्यािी संधी देण्याि आली. पण आम्हाला कधी िकूुन माकून बरोबर लय पकडिा आली िर िी 
योर्ायोर्ािीि र्ोट ग असे. बहुिेक वळेा आम्ही अडमडिि होिो. 
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“यावन न हनघणारा हनष्ट्कषग अर्दी स्पट ग आहे” िात्साव म्हणाले. हवदु्यत् िहलि लयहनदेशक हे 
नटानंा अत्यंि ्पयुक्ि ठरणारे िारं्ले यंत्र असून नाट्यप्रयोर्ाकहरिा लयसूिक म्हणून त्यािा वापर 
करिा येणे सहज शक्य आहे. िालमीच्या वळेीही यािा जोडसाधन म्हणून ्पयोर् करिा येण्यासारखा 
आहे, परंिु त्याकहरिा िीि कामे करणाऱ्या सवग नटानंा अथवा हनदान त्यािील काही नटानंा िरी 
र्हिलयीिी संवदेना पहरपूणग रीिीने आत्मसाि झालेली असणे आवश्यक आहे. परंिु दुदेवाने काही थोडे 
हवरळ अपवाद वर्ळले िर आपलया कलाशाखेि अशा व्यक्िी िारि थोड्या असलयािे अनुभवाला येिे.” 

 
“आहण त्याहूनही दुःखािी र्ोट ग म्हणजे,” िात्साव काहीशा हिाश स्वराि बोलू लार्ले. 
 
“नाटकाि र्हि आहण लय या र्ोट गींना महत्व असिे. यािी बहुिेकाना कलपना असलीि िर अत्यिं 

अलप प्रमाणाि, आहण बहुशः मुळीि जाणीव नसलयािे हदसून येिे आहण याकहरिाि िुम्ही आपलया 
यापढुील र्हिलयींच्या पाठाकंडे खास सावधानिेने लक्ष पुरहवणे अर्त्यािे आहे.” 

 
वर्ग संपिा संपिा हवद्यार्थयांहवद्यार्थयाि ििा सुन  झाली. नाट्यप्रयोर्ासाठी लयहनदेशकािी 

असलेली ्णीव भन न काढण्यासाठी काय ्पाय योजिा येिील यासंबधंीच्या आपापलया हनरहनराळ्या 
कलपना अनेकानंी बोलून दाखहवलया. 

 
त्या संदभाि िात्साव यानंी केलेले एक हवधान अत्यंि लक्षणीय होिे. त्याचं्या मिानुसार 

नाट्यप्रयोर् सुरु होण्याआधी अथवा िालू झालयावर त्याच्या मध्यान्िराचं्या कालाि नटानंी एकत्र जमून 
्हिि र्हिलयीच्या मनःस्स्थिीला नेण्याला ्पयुक्ि होिील असे पाठ संर्ीिाच्या साथीसह करणे इट ग 
होईल. स्वाध्याय या दृट गीने या पाठािा वापर करणे ्हिि ठरेल. 

 
“त्या पाठाि कोणत्या र्ोट गींिा अंिभाव व्हावा?” वरे्वरे्ळ्या हवद्यार्थयांनी पृच्छा केली. 
 
“इिकी घाई करण्यािी आवश्यकिा नाही.” िात्साव ्द्र्ारले. िुम्ही त्याचं्यापयगन्ि पोिण्याच्या 

आधी िुम्हाला काही प्राथहमक स्वन पाच्या पाठाचं्या िालमींच्या श्रेणीिून जाव ेलार्णार आहे.” 
 
“कशा प्रकारच्या पाठाचं्या?” हवद्यार्थयांनी पुन्हा हविारले. 
 
“िे मी पुढच्या वर्ाच्या वळेी सारें्न.”िात्साव म्हणाले; आहण रंर्पीठावन न हनघून रे्ले. 

 
११ 

 
आज वर्ाि येिाि िात्सावनी आमिे “शुभहदन, शुभर्हिलय” या शब्दाि शुभहििन केले. आहण 

मर् आमच्या िेहेऱ्यावरील आियािा भाव पाहून िे पुढे म्हणाले, “िुम्हाला मी शारीहरक आयुरारोग्याऐवजी 
िारं्लया र्हिलय प्राप्िीिी सहदच्छा व्यक्ि केली यािे नवल वाटले काय? िुमिी प्रकृिी बरी असो की 
हबघडलेली असो; पण िुमिी र्हिलय जर ठीक असेल िर िे िुमच्या सद भाग्यािे ्त्कृट ग सुहिन्ह म्हणून 
समजावयास हरकि नाही. म्हणूनि मी आज िुमच्या िारं्लया प्रकृिीबद्दलिी शुभेच्छा व्यक्ि करण्याऐवजी 
िुमच्या िारं्लया र्हिलयीच्या प्राप्िीहवषयीिी शुभेच्छा व्यक्ि केली. 



 अनुक्रमणिका 

“पण आिा खरोखरि र्ंभीरपणे मला सारं्ा की, िुम्ही कोणत्या प्रकारच्या र्हिलयीच्या अवस्थेि 
आहाि?” 

 
“मला िरी खरोखर काही कलपना नाही.” पॉलने ्त्तर हदले. 
 
“िुझे काय म्हणणे आहे?” िात्सावनी हलओकडे वळून त्याला हविारले. 
 
“मलाही नाही.” िो पुटपटुला. 
 
“आहण िू?” त्यानंी मला आहण इिर हवद्यार्थयांना अनुक्रमाने हविारले. कुणालाही स्पट ग आहण 

खुलासेवार ्त्तर देिा येण्यासारखे नव्हिे. 
 
“िेव्हा आमिी ही इथे जमलेली ही सारी मंडळी अशी आहे.” 
 
िात्साव िार मोठे आियग वाटलयािा कृहत्रम आहवभाव दशगहवि ्द्र्ारले. “अशा प्रकारच्या 

मंडळीला मी आपलया आयुष्ट्याि प्रथमि भेटिो आहे. िुमच्यािील एकालाही आपलया जीवनािील र्िीिी, 
त्याच्या लयीिी जाहणवही नाही. आहण िरीही आपलयापैकी प्रत्येकजण समजिो की दरेक माणसाला 
आपलया हालिाली, कृहि, भावना, हविार, वकोासोच्छ  वास, नाडीिी र्िी, रक्िािा दाब, हृदयािे ठोके, 
अथवा वरे्ळ्या शब्दाि बोलावयािे िर आपली सवगसाधारण अवस्था, यािंी त्यािें माप अथवा वरे् याचं्या 
अपेके्षने काही िरी कलपना असिे.” 

 
“पण हे सारे आपलयाला भावि असिेि. आपलयाला जे समजि नाही िे म्हणजे कोणत्या हवहशट ग 

जार्ी हे माप करावयािे िे. आज संध्याकाळी आपलयाला खूप मौज करावयाला हमळणार आहे या कलपनेने 
आनंद होऊन मला त्यािून ्र्म पावलेली जी र्हिलय अनुभवाला येिे िेथपासून, का दुसऱ्या क्षणी त्या 
संभवनीय र्मिीबद्दल शकंा हनमाण होऊन त्यामुळे त्या पहहलया र्िीलयीला हढलेपणा येिो त्या 
हठकाणापासून?” 

 
“हे दोनही वरे् िुम्ही मला वाजवनू दाखहवलेि िर त्यामंधून एक अदलिीबदलिी संयुक्ि लय 

हनमाण होईल.” िात्साव म्हणाले, “आहण आिा िुम्ही ज्या अवस्थेि आहाि हििी िी हनदशगक ठरेल. त्याि 
कधी िूक होणार नाही असे नाही. होईलही. पण त्याने काही िारसे हबघडि नाही. महत्वािी र्ोट ग ही की, 
अशा प्रकारे आपलया आंिहरक र्हिलयीिा िलास िुम्ही करीि असिाना िुम्हाला आपलया भावनािंा शोध 
लारे्ल.” 

 
“आज िुम्ही झोपून ्ठलाि िेव्हा िुमिी र्हिलय काय होिी?” िात्सावनी दुसरा पुढिा प्रश्न 

हविारला. 
 
हवद्यार्थयांच्या कपाळाला आठ्या पडलया. आहण या प्रश्नाला काय ्त्तर द्याव ेयािा िे आपापलया 

हठकाणी हविार कन  लारे्ल. 
 



 अनुक्रमणिका 

“माझ्या प्रश्नाला ्त्तर देण्याला िुम्हाला खरोखरि इिके पहरश्रम कराव ेलार्ि आहेि का?” 
िात्साव आियग हनदशगक स्वराि म्हणाले. “आपली र्हिलयसंवदेना सिि जार्न क असिे. आहण त्यामुळे 
आपण जर्लेलया प्रत्येक क्षणािी अर्दी ढोबळ का होईना, पण काही ना काही िरी कलपना आपलयाला 
असिेि.” 

 
आज सकाळी मी झोपून ्ठलो िेव्हापासूनच्या पहरस्स्थिीिे एक मानसहित्र हनमाण करण्यािा मी 

प्रयत्न कन  लार्लो. हे करिाना, िेव्हा आपलयाला काही िरी काळजीिी भावना ्त्पन्न झाली होिी हे 
मला आठवले. आज आपलयाला पहहलया वर्ाला हजर राहाण्याला ्शीर होणार, अशी भीिी मला पडली 
होिी. मला अजून दाढी करावयािी होिी. वर्ाला जािाना वाटेि थाबंून, मला आलेलया मनीऑडगरिे पैसे 
मला टपाल किेरीिून घ्यावयािे होिे. खरे म्हणजे हे काम मी त्याच्यापूवीि काहीं हदवस करावयाला हव े
होिे. म्हणून काळजी आहण व्यरंथिा यािंी हनदशगक अशी र्हिलय मी वाजवनू दाखहवली. आहण िी वाजवीि 
असिाना त्या व्यरंथ मनःस्स्थिीि आपण पुन्हा जर्ि असलयािा मला अनुभव येऊ लार्ला. 

 
काही वळेाने िात्सावनी आमच्याकहरिा एक नवा खेळ सुरु केला. त्यानंी आम्हाला एक काहीशी 

दु्रि हवषम र्िी वाजवनू दाखहवली. आम्ही हििे अनेकवार आविगन कन न िी पक्की पहरहिि कन न घेऊन 
िीमधील आंदोलने पूणगपणे आत्मसाि कन न घेण्यािा प्रयत्न केला. 

 
“आिा”, िात्साव म्हणाले, “कोणत्या कस्लपि पहरस्स्थिीि आहण कोणत्या भावनामंधून या 

प्रकारिी र्ि हनमाण होईल हे ठरहवण्यािा प्रयत्न करा.” 
 
हे ्हद्दट ग साध्य करण्याकहरिा हिला अनुलक्षनू काही अनुकूल कथानक कस्लपणे आवश्यक होिे. 

त्याकहरिा स्विःला वरे्वरे्ळे प्रश्न हविान न मला आधी आपली कलपनाशक्िी जारृ्ि आहण िरल कन न 
घ्यावी लार्णार होिी: केव्हा, कुठे, कशाकहरिा व का, इथे आहे मी? माझ्या सभोवारिे लोक कोण आहेि? 
मला वाटू लार्ले की, मी एका शस्त्रवैद्याच्या दवाखान्याच्या बाजूच्या एका खोलीि आहे. आहण आिा 
लवकरि माझ्या प्रकृिी संबधंींिा हनकाल मला ऐकावयाला हमळण्यािा क्षण अर्दी जवळ येऊन ठेपला 
आहे. कदाहिि मी िारि आजारी असेन. कदाहिि माझ्यावर शस्त्रहक्रयाही करावी लारे्ल. िीि कदाहिि 
मला मृत्यूही येईल. अथवा मी पूणगपणे खडखडीि बरा असून मला काहीही झालेले नाही आहण जसा मी 
आलो िसाि मला इथून बाहेर जािा येईल असे मला सारं्ण्याि येईल. या कलपनेिा माझ्यावर िार 
पहरणाम झाला. हकबहुना आम्हाला जी र्हिलय वाजवनू दाखहवण्याि आली होिी हिच्या वास्िव 
पहरणामाच्या िुलनेने, व्हावयाला हवा होिा त्याहून हकिी िरी अहधक प्रमाणाि मी अस्वस्थ होऊन रे्लो. 

 
यामुळे कथानक मला थोडे अहधक पािळ करणे जन र होिे. एखाद्या कस्लपि शस्त्रवैद्याच्या 

मुलाखिी ऐवजी एखाद्या दंिवैद्याकडून एखादा दाि काढून घेण्यासंबधंी िौकशी करण्याकहरिा मी आलो 
आहे, अशी कलपना मी केली. पण िीही िात्सावनी दाखहवलेलया र्हिलयीच्या मानाने जास्िि िीव्र वाटू 
लार्ली. मर् मी स्विःच्या मनाने आपली बदली त्या दंिवैद्याकडून एका घशाच्या िज्ज्ञाकडे कन न घेिली. 
माझ्या कानाच्या पडद्याला मला काही इलाज कन न घ्यावासा वाटि होिा. आिा ही कलपना िात्सावनी 
दशगहवलेलया र्हिलयीशी पूणगपणे जुळणारी होिी. आम्ही सवांनी आपापलया कस्लपि कथा एकामार्नू एक 
िात्सावना ऐकहवलया. 

 



 अनुक्रमणिका 

“आिा िुमच्या ध्यानाि आले असेल की,” िात्साव म्हणाले, “आपलया पाठाच्या पहहलया अध्या 
भार्ाि, िुम्ही स्विःच्या आंिहरक अनुभिूीवर अवधान कें हद्रि कन न, िुम्ही वाजहवलेलया र्हिलयींच्या द्वारा 
त्यािें बाह्य व्यक्त्तीकरण करीि होिा. आिा िुम्ही दुसऱ्यािी केवळ र्हिलय घेऊन स्विःच्या कलपनेने 
हनमाण केलेलया कथेच्या आहण स्विःच्या भावनाचं्या द्वारा हिला िैिन्य प्राप्ि कन न देऊन हजविं केले 
आहे. प्रथम िुम्ही भावनेकडून र्हिलयीकडे रे्लाि आहण हिन न र्हिलयीकडून भावनाकंडे माघारी 
परििा आहाि.” 

 
“या दोन्ही मार्ांवर नटािे सारखेि प्रभतु्व असणे आवश्यक आहे.” 
 
“आपलया मार्च्या पाठाच्या वळेी, िुम्ही र्हिलयीिा हवकास करण्याकहरिा कोणत्या प्रकारिे धडे 

घ्याविे याहवषयी कुिूहल दशगहवले होिे.” 
 
“आज मी िुम्हाला त्या प्रकारिे धडे हनवडण्यािी तयारी करण्याकणरता उपयुक्स्पत आणि मािणदिणक 

ठरतील असे दोन छोटे मािण दाखहवले आहेि.” 
 
“पण खुद्द िे धडेि आम्हाला कुठे सापडिील?” मी हविारले. 
 
“आपण पूवी जे प्रयोर् करीि आलो त्यािें स्मरण करा. त्यािील प्रत्येकाकहरिा र्िी आहण लय 

यािंी आवश्यकिा आहे. त्याि िुम्हाला सरावाकहरिा आहण हशक्षणाकहरिा पुरे पडेल असे भरपूर साहहत्य 
सापडेल. िुम्ही रे्लया वळेी हविारलेलया प्रश्नाला मी पुढच्या पाठाच्या वळेी ्त्तर देईन असे साहंर्िले होिे. 
िे ्त्तर हे आहे.” िात्सावनी समारोप केला. 
 

❋ ❋ 
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१२सभंाषिाचीिणतलय 
 

“आपण हजला र्हिलय म्हणिो त्या र्ोट गीिा आपला अभ्यास आिा पुष्ट्कळसा प्रर्ि झाला आहे.” 
िात्साव बोलू लार्ले. “प्रथम आपण सवांनी हििे हिच्या ्घड हदसणाऱ्या आहवष्ट्कारािून प्रकट होणारे 
स्वन प ओळखण्यािा प्रयत्न केला. बालवाडीिील लहान मुलापं्रमाणे सुरुवािीला आपण मात्रानुमािा 
ठोक्याबंरोबर टाळ्या वाजवनू िाल धन न पाहहला. त्यानंिर आपण अहधक रंु्िारंु्िीच्या र्िींिा पहरिय 
कन न घेिला. मर् आिंरदृट गीने पाहहलेलया कृहिश्रेणींिी लय पकडून हिच्या द्वारा त्या कृिीिे संदेशवाहन 
करण्यािाही आपण प्रयोर् केला. त्यामधून आपलया अनुभवाला आले की, हकिीही अधंुक स्वन पािका 
होईना, पण त्या ठोक्याचं्या मदिीने आपण श्रोत्यानंा काहीना काही भाव कळव ूशकिो; आहण त्याचं्यावर 
होणाऱ्या पहरणामापेंक्षाही त्यािंा आपलया स्विःवरि अहधक बळकट पहरणाम होि असिो. आपलया 
आंिहरक हनमितमिीच्या हक्रयेला त्यािंी एक प्रकारे खरोखरीिी मदि होि राहािे.” 
 

“पुढे आपलयाला र्हिलयीसंबंधीिे अहधकाहधक सूक्ष्म पुराव े हमळू लार्ले. आपलयाला आढळून 
आले की, आपली र्हिलय जीवनािील अथवा रंर्भमूीवरील आपलयाशी सबंंध येणाऱ्या अन्य व्यक्िींच्या 
र्हिलयीहून वरे्ळी, अथवा हवरोधीही असू शकिे. आपलयाला हेही समजले की, व्यस्क्िशः आपणा 
स्विःहीमध्ये आपण एक आिंहरक र्हिलय आहण दुसरी हिच्याहून अर्दी हभन्न अशी बाह्य र्हिलय यािंा 
एकाि वळेी अनुभव घेऊ शकिो आहण त्या दोहींच्या सघंषािी आपलया कृिीमधून प्रकट होणाऱ्या छोट्या 
छोट्या हवसंर्िीमधून अहभव्यक्िी होि राहािेव आहण त्यामुळे आपण हनमाण करीि असलेलया भहूमकेला 
वास्िविा आहण दृढिा येिे. त्यानंिर आपण समरंथ नाटकाच्या आहण त्याच्या आंिहरक कृिीच्या अखंड 
रेषेच्या र्हिलयीिी ििा केलीव आहण एकदा िी यशस्वी रीिीने हस्िर्ि होऊन आिरणाि आली की, िीि 
हकिीही सूक्ष्म बदल झाले, िरी हिच्या पहरणामािी एकिा कशी कायम हटकून राहािे हे पाहहले.” 
 

“हा सारा हविार कृिी आहण हालिाली याचं्या र्हिलयीसबंंधीिा होिा. आिा आपणाला त्यािून 
हनष्ट्पन्न झालेले हनष्ट्कषग सभंाषणाच्या र्हिलयीच्या दृट गीने िावनू सुलाखून पाहावयािे आहेिव आहण 
त्यासाठी, कोणत्याही नाटकाच्या आिंहरक आशयािी र्हिलय व्यक्ि करण्याकहरिा, शब्दावयव व शब्द 
याचं्या ्च्चारािा ध्वनी हे एक अत्यंि ्पयुक्ि साधन आहे, या वास्िव प्रमेयापासून मी आरंभ करणार आहे. 
मी पूवी म्हटलयाप्रमाणे भाषणाच्या प्रहक्रयेि शब्द हे कालपहरमाणाि प्रर्िी करीि असिाि आहण हा काल 
वणग, शब्दावयव, शब्द याचं्या द्वारा हवभार्ला जाि असिो, कालाच्या या हवभार्णीमधून लयमूलक घटक 
आहण त्यािें र्ट हनमाण होिाि.” 
 

“काही ध्वनी, वणग, शब्दावयव व शब्द यािंा िुटक रीिीने ्च्चार करावा लार्िो. िो त्यािंा 
स्वभावधमग होय. अशा िुटक ्च्चारणािंी संर्ीिािील अट गमाशं, षोडशाशं मात्राशंी िुलना करिा येईल. 
इिर काही शब्द व शब्दावयव अधग अथवा पूणग मात्रापं्रमाणे अहधक वजनदारपणे दीघग स्वन पाि, डौलदार 
रीिीने ्च्चाराव े लार्िाि आहण त्याप्रमाणेि काही शब्दावयव व ध्वनी याचं्यावर कमीअहधक जरबेिा 
आघाि द्यावा लार्िो. याहशवाय पूणगपणे हनराघाि अशा शब्दािंा आहण शब्दावयवािंा आणखी एक हिसराही 
र्ट आहे.” 
 

“या ्च्चारीि ध्वनींना, अधूनमधून हवराम आहण वकोासाकहरिा घेिलेली हवश्रािंी याचं्या झालरींिी 
जोड हमळि असिे. त्याचं्या लाबंीिे प्रमाण कमीअहधक असिे. या सवग ्च्चार-मूलक सभंवनीयिामंधून 
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संभाषणाच्या अपहरहमि, हवहवधिेच्या र्हिलयींिी हनमितमिी हसध्द होि असिे, व त्यािंा वापर कन न साजेल 
आहण ्पयुक्ि होईल अशी स्विःिी प्रमाणशुध्द शलैी हनमाण करणे हे नटािे स्विःिे काम असिे. 
रंर्भमूीवर भहूमका प्रकटन करीि असिाना रौद्रकारुहणकािे ्दात्त र्ंभीर, अथवा अमोहदकेिे रसरंर्ीले 
भाव व्यक्ि करणारे शब्द ्च्चारिाना हििा त्याला ्पयोर् होि असिो.” 
 

“भाषणािी र्हिलय हनमाण करण्यासाठी केवळ शब्दािें अंशात्मक हवभार् कन न त्यानंी कालमान 
भन न काढण्यािे भार्णार नाही. भाषण पहरमाणे हनमाण करण्याकहरिा ठेका ्पलब्ध असणे हेही अहिशय 
जरुरीिे आहे.” 
 

“कृिीच्या के्षत्राि आपण त्यािी मात्रानुम आहण घंटा याचं्या द्वारा व्यवस्था कन न घेिली. आिाच्या 
आपलया या र्रजेिी भार्वणकू करण्याकहरिा काय वापरणार? आपलया भाषणाच्या सहंहिेिील हवहशट ग वणग 
आहण शब्दावयव याचं्या लय आघािानंा आपण कशाशी समकाहलक कन न घेणार? मात्रानुमाऐवजी 
त्याकहरिा आपणाला कोणत्या िरी मानहसक मापािाि वापर करावा लारे्ल. त्याच्याशी आहण त्याच्या 
र्हिलयीशी आपलयाला केवळ नैसहर्ंक बुध्दीनेि स्विःला सदैव जोडून घेि राहाव ेलारे्ल.” 
 

“प्रमाणबध्द, घुमारेदार आहण समिोल असे भाषण आहण संर्ीि अथवा र्ायक यामंध्ये अनेक 
परस्परसाधारण रु्णधमग आहेि.” 
 

“वणग, शब्दावयव, शब्द ही भाषणािी अंरे् आहण संर्ीिािील मात्रा यािें कायग एकि आहे. त्यािा 
वापर कन न हिजा, र्ीिे, रार् यािंी बाधंणी होि असिे. एखाद्या ्त्कृट ग भाषणािे सरं्ीिात्मक म्हणून वणगन 
केले िर िे यथाथग आहण योग्यि ठरेल.” 
 

“दमदारपणे आहण अस्खहलि रीिीने ्च्चारलेले शब्द अहधक पहरणामकारक होि असिाि. 
संर्ीिाप्रमाणेि भाषाणािही पूणग, पाव हकवा षोडशाशं मात्राचं्या स्वन पाि ्च्चारलेला वाक्याशं, आहण 
अधूनमधून हत्रमात्रकािें व पिंमात्रकािें हमश्रण झालेला वाक्याशं, याचं्यामध्ये िार मोठा िरक जाणविो. 
एकाच्या बाबिीिला होणारा पहरणाम र्ंभीर असेल, िर दुसऱ्याने शाळकरी मुलींच्या हिवहिवाटािी 
आठवण होईल.” 
 

“पहहलया ्दाहरणाि रं्भीयग आहेव दुसऱ्याि र्डबड, अस्वस्थिा आहे.” 
 
“बुस्ध्दमान र्ायकानंा या सवग र्ोट गींिी कलपना असिे. लयभरं् होऊ नये म्हणून िे त्याकहरिा 

स्विःकडून होईल िेवढी खबरदारी घेि असिाि. हवहशट ग र्ीिाि िीन पाव मात्रािंी र्रज असेल िर सच्चा 
कलाविं हििक्या लाबंीच्या िीन पाव मात्राि वापराि आणील. रिनाकाराने पूणग माते्रिा ्पयोर् सुिहवला 
असेल िर प्रामाहणक र्ायक िीि िरणाच्या अखेरपयगन्ि हटकवनू धरील. हत्रमात्रकािंी हकवा हवपयायािी 
आवश्यकिा हनदमितशि केलेली असेल िर अर्दी र्हणिी कसोशीने िीि इट गर्हिलय िो आपलया ठेक्याच्या 
शवेटापयगन्ि कायम ठेवील. या हनहििपणािा पहरणाम अर्दी हमखास असिो. कला सुव्यवस्स्थििेिी 
अपेक्षा करिे. हिला सिाई आहण नेमकेपणा यािंी िाड असिे. एखादा लयमलूक पहरणाम संर्ीिात्मिेने 
व्यक्ि करावयािा असेल िर िो सिाईदार रीिीने स्पट गपणे केला जाईल अशी खबरदारी घेणे आवश्यक 
आहे. र्डबड, घाई, र्ोंधळ आहण अव्यवस्था यानंाही त्यािंी स्विःिी अशी काही लय असिेि.” 
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“आिा र्ाणे आहण र्ायक याचं्या सबंंधाि मी जे म्हटले िे नाट्यकलाविंाच्या संबधंािही हििकेि 
लार्ू आहे. पण असे असंख्य लोक आहेि की, ज्यानंा आवाज असो अथवा नसो, िे खुशाल र्ाि राहिाि. 
असे हे लोक वस्िुिः खरेखुरे र्ायक कलाविं नव्हेि. त्याचं्या अंर्ी अट गमाशं मात्रािें षोडशाशं मात्राशंी, पाव 
मात्रािें अधग मात्राशंी, िीन अट गमाशं मात्रािे पूणग माते्रि संमलेन करण्यािे अजब कसब िेवढेि काय िे 
असिे.” 
 

“स्वाभाहवकि त्याचं्या र्ाण्याला कोणिाही आवश्यक िो नेमकेपणा कधीि लाभि नाही. त्याला 
हशस्ि येि नाही. बंहदश राहाि नाही अथवा सिाईही असि नाही. अव्यवस्स्थि स्वन पािा सबर्ोलंकार हे 
त्यािे स्वन प असिे. त्याला र्ाणे हे नाव साजून हदसण्याऐवजी केवळ आवाजािे एक प्रदशगन असेि त्यािे 
वणगन करणे योग्य ठरेल.” 
 

“भाषणाच्याही सबंंधाि असेि घडेल. नव्हे घडिेि घडिे. वास्यासारख्या हवषम लयीिी 
भाषणपध्दिी असलेलया नटािीि र्ोट ग ्दाहरणादाखल घ्या. त्याच्या वाक्यावाक्याि हकवा पुऱ्या 
वाक्याशंावाक्याशंािि त्यािी लय बदलिे. इिकेि नव्हे िर कधी कधी एकाि वाक्याशंािही िी मध्येि 
अिानकपणे बदललेली आढळिे. अनेक वळेा वाक्यािा पूवाधग अत्यंि धीम्या लयीि िर त्यािा ्त्तराधग 
्घड ्घड अत्यिं र्डबडीच्या दु्रि लयीि बोलला जाि असलयािे ऐकू येिे. “मोस्ट पोटेंट, रेंथव्ह ॲन्ड 
रेव्हरेड हसन्यॉर,” हे शब्द अत्यंि संथ र्ंभीरपणे ्च्चारलेले, िर त्यापढुील “माय व्हेरी नोबल ॲन्ड ॲप्रूव्हड 
मास्टसग” हे शब्द ्च्चारावयाला सुरुवाि करण्याआधी भरपूर थाबंून आहण दम घेऊन एका वकोासाि अहिशय 
घाईर्डबडीने बोलून कसे िरी पुरे कन न टाकलयासारखे भासिाि.” 
 

“भाषणाकडे दुलगक्ष करणारे, शब्दाहवषयी हनष्ट्काळजी असणारे अनेक नट, त्यािंा अशा काही 
हविारशनू्य अव्यवस्स्थि वरे्ाने ्च्चार करीि असलेले ऐकू येिाि की, त्यानंा काही पुरिेपणाि कधी येि 
नाही, आहण त्यािें भाषण म्हणजे िुटक, अधगवट, मोडक्यािोडक्या शब्दसमूहािें एखादे जंर्लि बनून 
रे्लयासारखे भासू लार्िे.” 
 

“काही देशािंील नटाचं्या भाषणपद्धिीि लयीिा सारखा बदल करण्यािी प्रवृत्ती हवशषे प्रमाणाि 
न ढ असलयािे आढळिे.” 
 

“भहूमकेच्या स्वभाववैहशष्ट्ट्याच्या हनदशगनाकहरिा मुद्दाम केलेलया र्हिलयीच्या बदलावं्यहिहरक्ि 
आवश्यकिा नसिाना िीि अशा अकारण केलेलया बदलािे अस्स्ित्व वापराि आणलेले हदसून येणे हे 
भाषणािे औहित्य व त्यािे सौष्ठव याचं्या दृट गीने अयोग्य होय. शब्दािंी जी जोडिोड व्हावयािी िी 
भाषणाच्या जलदपणाशी हकवा सावकाशपणाशी सुसंर्ि असली पाहहजे, आहण इट ग की र्हिलय त्या योर्ाने 
हटकून राहहली पाहहजे. जलद भाषणाि अथवा वािनाि हवराम आखूड आहण स्वलप असिाि, िर त्याच्या 
्लट सावकाशीच्या पठणाि अथवा भाषणाि िे अहधक दीघग आहण प्रर्लभ राहािाि.” 

 
“आपली मुख्य अडिण अनेक नटानंा भाषणाच्या दोन महत्वाच्या अंर्ािें पहरपूणग आहण 

सुव्यवस्स्थि हशक्षण हमळालेले नसिे ही आहे. एका बाजूला संथ, सावकाश, दमदार आहण अस्खहलि असे 
शब्दोिार आहण दुसऱ्या बाजूला हलके, स्वच्छ, जलद आहण खुसखुशीि असे शब्दोच्चार ही िी दोन अंरे् 
होि. रहशअन रंर्भमूीवर खरोखर संथ, घुमारेदार, दमदार असे, अथवा खरोखर हलके आहण अत्यंि 
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जलद असे भाषण क्वहििि ऐकू येिे. बहुिेक सवग ्दाहरणाि आपणाला प्रदीघग हवराम आहण त्यामधील 
अवकाशाच्या काळाि घाईर्डबडीने ्च्चारलेले शब्द, अशीि भाषणपध्दिी बहुधा सवगत्र आढळून येिे.” 
 

“भव्य, संथ, दमदार भाषणपध्दिी साध्य करण्याकहरिा आपणाला प्रथम नीरव हवरामािंा हनरास 
कन न त्यािंी जार्ा श्रहुिमनोहर आरोहावरोहानी भन न काढणे आवश्यक असिे. सुरेल रवािे साित्य 
कायम हटकवाव ेलार्िे.” 
 

“त्याकहरिा मात्रानुमाच्या ठेक्याबरोबर सावकाश वािण्याच्या सवयीिा िुम्हाला पुष्ट्कळि 
िायदेशीर वापर कन न घेिा येईल. पण हे करिाना शब्दाचं्या र्िीिा प्रवाह संथ, अखंहडि आहण लयबध्द 
राहील यािी िुम्ही अत्यिं काळजीपूवगक खबरदारी घेिली पाहहजे, आहण िुमच्या त्या वािनाला 
अहभप्रायािे प्रयोजन असले पाहहजे. या मार्ािा अवलंब कन न िुम्हाला संथ आहण अस्खहलि भाषण 
करण्यािी सवय जडवनू घेिा येणे शक्य आहे.” 
 

“आपलया रंर्भमूीवर िारं्लया रीिीने बोललेले, स्वच्छ शब्दोच्चार असलेले र्िीिे साित्य हटकवनू 
धरलेले, लयीिी स्वच्छ जाण देणारे, सुबोध रीिीने ्च्चारलेले असे, जलद भाषण ऐकावयाला हमळणे ही 
िर िारि क्वहिि आढळणारी िीज आहे. फ्रें ि हकवा इटाहलअन नटाचं्या जलद र्िीच्या िलाख भाषणाशी 
आपणाला स्पधा करिा येणे िार अवघड आहे. आपणापंैकी बहुिेकानंा ज्याला शब्दािा पाऊस पाडणे 
म्हणिा येईल असा शब्दािंा वषाव करणे साधिि नाही. आपण बडबडिो, शब्दािंी ्धळमाधळ करिो, 
थंुकलयाप्रमाणे िे िोंडावाटे बाहेर िेकीि असिो. खराखुरा शब्दवषाव करावयािा झाला, िर िी र्ोट ग 
आपणाला हशकावीि लारे्ल. आहण त्याकहरिा प्रथम अहिहरक्ि संथपणे, नेमक्या रीिीने शब्दािें ्च्चार 
करण्यािी सवय स्विःला लावनू घेऊन त्या प्रकारावर प्रभतु्व प्राप्ि कन न घेणे आवश्यक होईल. 
दीघगकालपयगन्ि पुन्हा पनु्हा केलेलया भाषणाच्या पुनरावृत्तीमुळे िेि शब्द अहधकाि अहधक जलद वरे्ाने कसे 
्च्चारावयािे यािी आपलया भाषण-साधनानंा सवय जडिे. याकहरिा आपलया भाषणािंी सिि िालीम 
करीि राहाणे अर्त्यािे आहे. कारण अनेक वळेा नाटकािंील भाषणे अत्यिं जलद र्िीने बोलावी लार्ि 
असिाि. याकहरिा िुटक लयीने बोलणाऱ्या हभकार र्ायक नटानंा िुम्ही आपले आदशग मानीि जाऊ नका. 
खऱ्याखुऱ्या कलाविंािंी ्दाहरणे आपलया नजरेसमोर ठेवा. िे ज्या हशस्िीने, प्रमाणशीरपणाने आहण 
स्वच्छ शब्दोच्चाराि आपली भाषणे करिाि त्या त्याचं्या पध्दिींिा अवलंब करा. त्या आत्मसाि करा.” 
 

“भाषण करीि असिाना, अक्षर आहण शब्द यानंा त्यािें ्हिि िे दीघगत्व हमळेल अशी खबरदारी 
घ्या. त्याचं्या अंशात्मक रवािें संयोर् साधिाना त्यािंील लय जशीच्या िशी शाबूि राखण्यािी काळजी घ्या. 
वाक्यावाक्याशंामधील समरंथ लयमूलक परस्पर संबधंािें योग्य रीिीने हनयमन आहण हनयोजन करा. 
स्मृहिपथाि आलेले भाव, त्यािप्रमाणे भहूमकेच्या प्रहिमेिी हनमितमिी, त्यानंा साजून हदसिील अशा स्वच्छ 
आहण शुध्द आघािावंर पे्रम करण्यास हशका.” 
 

“सुस्पट ग भाषणलयीमुळे लयसंवदेना सुकर होिे हे हजिके खरे आहे, हििकेि ्लट बाजूने, 
अनुभिूींच्या स्मरणसंवदेनेमुळे स्वच्छ भाषणाच्या ्त्पत्तीला मदि हमळिे हेही खरे आहे. अथाि हे सवग घडून 
येण्याकहरिा हवहशट ग ्दाहरणािील भाषणािा नेमकेपणा त्यािील आिंहरक सूहिि पहरस्स्थिी आहण जादूचे
“जर” यावर त्या आधारलेला असणे आवश्यक असिे.” 
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२ 
 

आजच्या पाठािी सुन वाि करिाना िात्सावनी ऐक मोठा मात्रानुम अत्यंि संथ लयीि िालू 
करण्यास साहंर्िले. नेहेमीप्रमाणे राखमनावनी घंटेिा वापर कन न ठेका देण्यास आरंभ केला. त्यानंिर 
भाषणािी लय हनदमितशि करण्याकहरिा दुसरा एक लहान मात्रानुम िालू करण्याि आलाव आहण मर् 
त्याचं्या साथीबरोबर मला त्यानंी बोलण्यास साहंर्िले. 
 

“काय बोलू?” मी र्ोंधळून हविारले. 
 
“िुला हव ेिे.” त्यानंी ्त्तर हदले. िुझ्या अनुभवािला एखादा प्रसंर्, अथवा िू काल काय केलेस, 

आहण आजच्याबद्दलिा िुझा काय हविार आहे, िे सारं्.” 
 

मी हविार कन न कन न आदलया हदवशी संध्याकाळी पाहहलेलया एका हित्रपटाहवषयी त्यानंा 
साहंर्िले. हे होि असिाना मात्रानुम िालू होिा. घंटा वाजि होिी. पण माझ्या बोलण्याशी त्यािंा काही 
संबंध नव्हिा. काही मेळ हकवा संर्ि नव्हिी. आपापलया याहंत्रक पध्दिीने त्यािंी िाल िालू होिी. मी 
आपलया स्विःच्या परीने बोलि होिो. 
 

िात्साव हसि म्हणाले! 
 
“बॅन्ड वाजिो आहे,.... ध्वज िडिडिो आहे...” 
 
“पण मात्रानुमाच्या साथीबरोबर कसे बोलावयािे यािी मला जर मुळी कलपनाि नाही, िर िसे न 

झाले िरि नवल नव्हे का?” मी काहीसा र्ोंधळून पण स्विःिी बाजू सावरण्यािा कसा िरी प्रयत्न करीि 
म्हटले. “िालाि आहण सुराि कहविा म्हणिा येईल. र्ाणे र्ािा येईलव आहण त्याि आघाि आहण र्णमात्रा 
यािंा यंत्राच्या ठेक्याबरोबर मेळ जमहविा येईल. पण र्द्य मजकुराच्या बाबिीि हे कसे जमावयािे? त्यािा 
लयीच्या आघािाशी कसा मेळ हमळवावयािा यािी मला काहीि कलपना नाही.” मी हजकीरीच्या स्वराि 
बोलि होिो आहण िात्साव मला, “िालू दे. िालू दे.” म्हणून पुढे पढेु बोलिि ठेवीि होिे.” 
 

मी कधी मात्रानुमाच्या मारे् पडि होिोव िर कधी पढेु धावि होिो. कधी माझी र्िी एकदम कमी 
होि होिी िर कधी हवनाकारणि वाढि होिी. यापैकी काहीही झाले िरी माझा मात्रानुमािा ठेका मात्र 
सारखा िुकिि राहहला होिा. 
 

नंिर एकाएकी, योर्ायोर्ाने मात्रानुमाच्या ठोक्याशंी माझा पनु्हा पुन्हा मेळ बसू लार्लाव आहण 
त्यामुळे मला खूपसे हायसे वाटले. 

 
पण माझे हे समाधान िार वळे हटकू शकले नाही. केवळ घूणाक्षर न्यायाने मला सापडलेली िी 

र्हिलय काही क्षणि हटकून राहहली आहण मर् एकाएकी कुठच्या कुठे नाहीशी झाली. हिच्या जार्ी पनु्हा 
पहहला र्ोंधळ अविरला. 
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मी पुन्हा वरे्ळ्या रीिीने मात्रानुमाच्या ठेक्याशी कसोशीने मेळ जमहवण्याच्या ्द्योर्ाला लार्लो. 
पण हजिक्या अहधक कसोशीने मी िसा प्रयत्न करी, हििकी माझी लयीिील हवसंर्िी अहधकि वाटू लारे् 
आहण माझा िालािा ठोका जास्िि िुकून मला त्या यंत्राकडून नामोहरम होण्यािी पाळी येई. आपण काय 
बोलि आहो हेही मला हळुहळू कळेनासे झालेव आहण अखेरीस मी बोलावयािा थांबलो. 
 

“मला नाही पढेु बोलिा येि. र्हि म्हणजे काय, लय कशी असिे यािी मला कलपनाही नाही.” मी 
अर्दी हिबुध्द होऊन म्हणालो. आहण आपलयाला रडू कोसळेल अशी मला भीिी वाटू लार्ली.” 
 

“नाही. िसे मुळीि नाही. स्विःिा ्र्ाि र्ैरसमज कन न घेऊ नकोस.” िात्सावनी मला धीर 
हदला. “र्द्यािील र्हिलयींच्या बाबिीि िू वाजवीहून अहधक अपेक्षा बाळर्ीि आहेसव आहण त्यामुळे त्या 
कधीि पुऱ्या होि नाहीि एवढाि त्यािा अथग आहे. आपलया साऱ्या हालिाली जशा आपलयाला नृत्यात्मक 
करिा येणार नाहीि त्यािप्रमाणेि र्द्यालाही पद्यािे र्णमात्रात्मक हनयम लार् ूपडणार नाहीि हे हवसन  
नकोस. र्द्यािील लयमेळ नेहेमी हमखास सारखाि असणार नाही. संर्ीिाि आहण नृत्याि त्यािी पूवीि 
प्रयत्नपूवगक ियारी केलेली असिे हे ध्यानाि ठेव.” 
 

“ज्यानंा स्वभाविःि लयसवंदेनेिी देणर्ी लाभलेली आहे, त्यानंा हा लयमेळ लवकर साध्य 
होईल. त्यानंा हििक्या हवकहसि आहण हवपलु प्रमाणाि िी लाभलेली नसेल त्यानंा िो हििक्या लवकर 
होणार नाही. िुमच्यापैकी यािील पहहलयावर्ाि कोण येिाि आहण दुसऱ्या वर्ाि कोण येिाि हे 
अजमावण्यािा माझा प्रयत्न िालला आहे हा.” 
 

“व्यस्क्िशः िुला आत्महववकोास वाटला पाहहजे.” िे म्हणाले, “कारण ही देणर्ी लाभलेलया 
हवद्यार्थयांपैकी िू एक आहेस असे मी मानिो. िक्ि अद्याप हजच्या योर्ाने र्हिलयीवर प्रभतु्व हमळहवण्यास 
मदि होईल अशा एका पध्दिीिी िुला ओळख पटलेली नाही, ही वस्िुस्स्थिी आहे. याकहरिा अत्यिं 
सावध हित्ताने लक्ष देऊन ऐक. मी हिला भाषण िंत्रािील एक महत्वािे रहस्य हवशद कन न सारं्णार 
आहे.” 
 

“संर्ीि आहण काव्य यापं्रमाणेि घडीव र्द्यालाही र्हिलय असिे. पण सवगसाधारण संभाषणािील 
हििे अस्स्ित्व केवळ योर्ायोर्ाच्या स्वन पािे असिे. िर घडीव र्द्यािील र्हिलय सहंमश्र स्वन पािी 
असिे. त्यािील एक वाक्य एका लयीि िर त्याच्या जवळिे दुसरे त्याहून अर्दी वरे्ळ्याि लयीि बोलाव े
लार्िे. त्यािील एक वाक्याशं लहान िर दुसरा मोठा असिो आहण त्यािील प्रत्येकािी लय स्विंत्र आहण 
वरे्ळी असिे.” 
 

“यामुळे, प्रथमिः एखाद्याला र्द्याला लयि नसिे असा अभार्ी हनष्ट्कषग काढण्यािा मोह पडणे 
अस्वाभाहवक नाही. पण मी एक प्रश्न सुिहविो. िू कधी पद्याि न हलहहिा र्द्याि हलहहलेला एखादा 
ऑपेरा, र्ीि अथवा िीज ऐकली आहेस का? ऐकली असशील िर िू अशी एक रिना ऐकलीस की 
जीमधील मात्रा, हवराम, पहरमाणे, संर्िी, माधुरी, र्हिलय यािंा हिच्या सहंहिेिील वणग, शब्दावयव, शब्द 
आहण वाक्ये याचं्याशी एकजीव मेळ जमला होिा, आहण त्या सवांहमळून एक लयबध्द ध्वनीनी युक्ि अशी 
संर्ीिरिना हसध्द केली होिीव असे म्हणाव े लारे्ल. र्हणिार्ि पध्दिीने सुबध्द असलेलया अशा बाह्य 
प्रबंधािील अर्दी साध्या र्द्याला जवळ जवळ पद्यािा डौल असेल एवढेि नव्हे िर त्यािी पहरणिी 
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संर्ीिाच्या मेळाि झाली असेल. आिा हाि मार्ग आपण आपलया र्द्यप्राय भाषणाच्या बाबिीि 
अनुसरण्यािा प्रयत्न कन न पाहू या.” 
 

“संर्ीिाच्या बाबिीि काय घडिे यािा आपण प्रथम हविार कन . माणूस आपलया आवाजाने 
शब्दात्मक र्ीि र्ािो. जेथे शब्दािी संर्ि नसिे िेथलया मात्रा साथीने भन न काढलया जािािव हकवा 
प्रत्येक पहरमाणािील लयीिे ठोके हमळिे कन न घेण्यासाठी हवरामािंी भरिी करण्याि येिे.” 
 

“र्द्यािही हीि पहरस्स्थिी असिे. वणग, शब्दावयव, शब्द यानंी र्द्य भाषाणाि मात्रािंी जार्ा 
घेिलेली असिेव आहण हवराम, वकोासहवश्राम याचं्या मोजदादीने जेथे शब्दात्मक सहंहिा ्पस्स्थि नसिे 
िेथील लय भन न काढून भाषणािे पहरमाण पुरिे कन न घेण्याि येिे.” 
 

“वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या हवहवध र्हिलयी हनमाण करण्याच्या दृट गीने वणग, शब्दावयव व शब्द यािें 
ध्वनी आहण त्यामंधील हवराम यािंा सामरंथी म्हणून हकिी ्त्कृट ग ्पयोर् होिो हे िुम्हाला पूवीि माहीि 
झालेले आहे.” 
 

“रंर्भमूीवरील आपलया र्द्य भाषणाि जेव्हा लयीिील आघािापं्रमाणे हवहशट ग शब्दावंर सारख्या 
प्रमाणाि अिकूपणे जोर पडू लार्िो िेव्हा बऱ्याि प्रमाणाि संर्ीिािा अथवा पद्यािा आभास हनमाण होि 
असिो.” 
 

“असाि काहीसा प्रकार र्द्य काव्य या संजे्ञने ओळखलया जाणाऱ्या वाङ्मयप्रकाराि आहण 
आधुहनक कवींच्या काही कहविािं आढळून येिो. त्याला हव ेिर आपण पद्यात्मक र्द्य-लहलि र्द्य-असे 
म्हणू या. आपलया नेहेमीच्या बोलण्यािील र्द्याशी त्यािे पुष्ट्कळि जवळिे नािे आहे.” 
 

“म्हणजे आपण वापरीि असलेलया र्द्यािी र्हिलय ही साघाि आहण हनराघाि अवयवांच्या 
आलटून पालटून येणाऱ्या र्टािंी बनलेली असिे. हिला हवराम हवश्रामािंी झालर असिे. कानाला 
सुखावह वाटेल असा प्रवाह असिो. हिच्याि हवहवध प्रकारािें आहण जािींिे लयबधं सामावलेले असिाि, 
आहण एकाि वळेी बोलणे आहण स्िब्ध असणे, हालणे आहण स्स्थर राहणे, या र्ोट गी आपणाला र्हिलय 
साभंाळून िीि कराव्या लार्िाि.” 
 

“साधे हवराम आहण वकोासाकहरिा घेिलेले हवराम यानंा काव्यपठनाि अत्यंि महत्वािे स्थान 
असिे. िे केवळ र्हिलय रेषेिील एक अंर् आहे म्हणूनि नव्हे, िर हनमितमिी आहण हनयमन याचं्या िाहंत्रक 
कायाि त्याला अहभप्राय आहण प्रत्यक्ष कामहर्री असिे म्हणून होय. या दोन्ही प्रकारच्या हवरामामुंळे 
भाषणाच्या लयीिील, कृिीिील, भावनािील आघाि आहण नटाच्या आिंहरक प्रहिहक्रयािंा ठेका यािंी 
एकवाक्यिा साध्य करिा येणे शक्य होिे.” 
 

“पहरमाणािील मोकळ्या जार्ा अशा रीिीने हवराम आहण वकोासहवश्राम यानंी भन न काढण्याच्या 
प्रहक्रयेला काही लोकानंी “िा-िा-िी-रा-री-र्” आस भरणे- असे नाव हदले आहे.” 
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“आपण एखादे र्ाणे रु्णरु्णि असलो आहण त्यािे नेमके शब्द आपलयाला माहीि नसले िर िो 
ठेका आपण िा-िा-रा यासारख्या अक्षरानंी भन न काढीि असिो. या आपलया नेहमीच्या पध्दिीमधूनि हा 
शब्द प्रयोर् हनष्ट्पन्न झाला असावा.” 
 

“िुझ्या बोलण्यािील आघािािंा केवळ योर्ायोर्ाने मात्रानुमाच्या ठेक्याशी मेळ बसि होिा म्हणनू 
िू अस्वस्थ झाला होिास. आिा िुला त्यािी िारशी हक्षिी वाटणार नाही, अशी मी आशा करिो. कारण 
आिा त्याला आळा घालण्यािे ्पाय आहेि हे िुला कळले आहेव आहण आपले र्द्य भाषण लयबध्द 
करण्यािा एक मार्ग िुला स्विःला समजला आहे.” 

 
३ 

 
“हभन्न हभन्न र्हिलयींिी शब्दसमूह एकजीव कसे करावयािे यािी जाण असणे ही या कायािील 

यशािी खरी रु्रुहकल्ली होय. लय हनदेंशक अथवा वृदंनायक याचं्या कायासारखे हे काम आहे. एका ३∕४ च्या 
कालाि रिलेलया एका भार्ािून त्याच्याि दुसऱ्या ५∕४ च्या कालािील लयीकडे समोर ऐकावयाला 
बसलेलया श्रोत्यािें अवधान वळहवण्याच्या कामाच्या पध्दिीिे हे कायग आहे. आहण िे सहजासहजी आहण 
िात्काळ साध्य होणारे असि नाही. साधारणिः सवगसामान्य माणसू, आहण त्यािही त्या प्रकारिा मोठा 
श्रोिृसमुदाय, एकदा र्ीिमार्च्या र्िीला आहण पहरणामाला रुळला, हिकटला, की िेथून त्यािे लक्ष 
ढळवनू, अलर् कन न, त्याहून वरे्ळ्या अशा दुसऱ्या भार्ािील र्हिलयीकडे िे वधूेन घेणे आहण हिला 
त्यािंी मान्यिा हमळहवणे हे सोपे काम नव्हे.” 

 
“त्याकहरिा ही पहरक्रमणा होि असिाना वादक आहण श्रोिे या दोघानंाही कधी कधी सारखेि 

सहाय्य करणे लय हनदेंशकाला आवश्यक ठरिे. हा पराक्रम त्याला एकाएकी साध्य होि नसिो; िर आपले 
श्रोिे व वादक या दोघानंाही त्याला लयश्रेणीच्या पायऱ्यावंन न अनुक्रमाने न्याव ेलार्िे आहण त्या पायऱ्या 
म्हणजे त्यानंा नव्या लयीकडे नेणाऱ्या प्रर्िीच्या िकग शुध्द अवस्थाि असिाि.” 
 

“आपणाला आपलया भाषणपहरमाणाच्या हववहक्षि र्हिलयीपासून वरे्ळ्या ठेक्याच्या र्िीच्या आहण 
पहरमाणाच्या लाबंीच्या अन्य र्हिलयीकडे वळिाना असेि करणे अर्त्यािे असिे. आपण आहण 
लयहनदेशक यामंधील महत्वािा िरक म्हणजे त्याला आपले काम आपलया हािािील दंडाच्या 
हालिालींच्या मदिीने ्घडपणे करिा येिे आहण आपलयाला मात्र िे आिलया आि, रु्प्ि रीिीने “िा-िा-
हि-री-हर-र्” च्या आस भरण्याच्या मानहसक ठेक्याच्या मदिीने साध्य करणे भार् असिे.” 
 

“या बदल घडवनू आणणाऱ्या ्पायािंा आपणा नटानंा ्पयोर् करावा लार्िो. यािा पहहला हेिू 
म्हणजे नव्या र्हिलयीि हनहिि रीिीने आहण स्पट गपणे प्रवशे करिा यावा आहण त्या हवहशट ग प्रसंर्ी 
हजच्याबरोबर आपले काम असिे त्या व्यक्िीच्या आहण हिच्या अनुषंर्ाने समरंथ पे्रक्षक समुदायाच्या, 
अंिःकरणािी पकड आपण घेिली आहे असा आत्महववकोास आपलयाला प्राप्ि व्हावा, हे आहे.” 
 

“र्द्यािील हे “िा-िा-हि-रा-री-र्” म्हणजे परस्परापंासून सवगस्वी हभन्न अशी वाक्ये अथवा हभन्न 
हभन्न प्रकारिी लय पहरमाणे यानंा जोडणारा एक प्रकारिा दुवाि होय.” 
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या पाठािा पुढील भार् मात्रानुमाच्या हटकहटकीबरोबर आम्हाला बोलावयाला लावण्याि खिी 
पडला. बोलण्यािी ही पद्धिी आिा बरीि सोपी कन न घेण्याि आली होिीं. 
 

आिा आम्ही नेहेमीप्रमाणे, र्प्पार्ोट गी केलयासारखे बोलि होिो. पण त्या बोलण्यािील महत्वािे 
शब्द अथवा शब्दावयव शक्य होईल हिथे मात्रानुमाच्या ठोक्याशंी जुळिे कन न घ्याविे अशी आम्ही खटपट 
करीि असू. 
 

ठोक्याच्या मधील अंिराि आम्ही शब्द व शब्द-समुच्चय यािंी, आम्हाला जे म्हणावयािे त्याच्या 
अथाला बाध न येईल अशा रीिीने रिना कन न घेि असू व त्यामुळे मात्रानुमाच्या ठोक्याच्या बरोबरीने 
आमच्या हवहशट ग शब्दावर नेमका आघाि येणे सुसंर्ि आहण िकग शुध्द ठरे. आमच्या वाक्यािंील आहण 
शब्दसमूहामंधील कोऱ्या शब्दरहहि जार्ा भन न काढण्यासाठी हवराम हवश्रामािंा आहण मानहसक र्णकािंा 
वापर करण्यािही आम्हाला हळू हळू यश येऊ लार्ले. अथाि या प्रकारिे बोलणे हे हकिीही केले िरी 
कामिलाव ूआहण स्वैर राहाणार हे ्घडि आहे. िरी पण त्यािूनही काही संर्िी हनमाण करणे मला शक्य 
झाले व त्यामुळे मला खूपि ्ते्तजन हमळाले. 
 

आंतणरक संवेदनाक्षमतेवर होिारा िणतलयीचा हा पणरिाम तात्सावाचं्या मताने तर फारच 
महत्वाचा आहे. 
 

४ 
 

हरंथबोयेदावच्या, “वो फ्रॉम् टू मच् णवट्” या पद्य नाटकािील एका प्रवशेामधील काही भार्ाने 
िात्सावनी आजच्या पाठािा आरंभ केला. 
 

Famusov : What’s this? …. Molchalin, you? 
Molchalin : I! …. 
Famusov : Here and at this hour? Why? …. 

 
त्यानंिर थोडा वळे थाबंून त्यानंी हे भाषण पुन्हा वरे्ळ्या शब्दाि बोलून दाखहवले. 

 
“Well, what is the occasion for your being here? Is that you my friend Molchlin? ‘Yes, 

it is I’. ‘How do you happen to be here at this hour?” 
या वळेी ही वाक्ये त्यानंी प्रास अथवा लय याकंडे लक्ष न देिा ्च्चारली. 

 
“दोहोंिाही अथग एकि राहहलेला असला िरीही त्याि केवढा िरक पडला आहे. या र्द्य स्वन पाि 

शब्द इिस्ििः मोकाट पसरलयासारखे झाले. त्यािंा िणाव नाहीसा झाला. जोरदार नेमकेपणा हरवला. 
धारदारपणा बोथटला.” िात्सावनी खुलासा केला. “पद्य स्वन पाि त्यािील प्रत्येक शब्दािे अस्स्ित्व 
अटळपणे आवश्यक आहे. त्यािील एकही अहधक अथवा अनावश्यक नाही. र्द्याि आपण ज्याकरिा एकेक 
पुरिे वाक्य ्पयोर्ाि आणिो िे काव्याि अनेकदा एकेका, दोन दोन शब्दानंी व्यक्ि केले जािे. आहण 
त्याि केवढा बाधेंसूदपणा, केवढा संयम असिो.” 
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“िुम्ही हव ेिर म्हणा की, र्द्य आहण पद्य यामंधील अंिर स्पट ग करण्यासाठी या पाठाि आिा मी 
्दाहरणादाखल वापरलेलया या वरे्वरे्ळ्या सहंहिामंधील िरक त्यािंील पहहलीिे लेखन सुप्रहसध्द 
नाटककार हरंथबोयेदावने केलेले आहे, िर दुसरीिी रिना माझ्यासारख्या एका सामान्य अयशस्वी 
माणसाच्या हाििी आहे या महत्वाच्या घटनेि आहे.” 
 

“अथाि असे िुम्ही म्हणालाि िरी िे रास्िि होईल. पण माझा असा दावा आहे की, त्या थोर 
कवीने स्विःही हा भार् र्द्याि हलहहला असिा िरी त्यालाही, जो सुबकपणािा, सुस्पट ग लयबध्दिेिा, 
धारदार अनुप्रासयुक्ििेिा रु्ण आपलया पद्याि प्रकट करिा आला आहे िो त्याि करिा आला नसिा. 
्दाहरणाथग या पहहलया अंकाि मोलकॉहलन िामुसावला भेटिो िेव्हा िो ज्या भयाकुल अवस्थेि आहे िी 
त्यािी मनःस्स्थिी व्यक्ि करण्याकहरिा त्याच्या िोंडी िक्ि ‘I’ ‘मी’ हा एकि शब्द घालण्याि आला आहे.” 
 

“आपलया शब्दामार्ील खोल अथग व्यक्ि करण्याकहरिा मोलकाहलनिी भहूमका करणाऱ्या 
नटालाही आंिहरक भावना आहण बाह्य प्रकटन साधने यािंी हििकीि सिाईदार, िीक्ष्ण, धारदार आहण 
भेदक जोड हमळालेली असणे आवश्यक आहे. भय, र्ोंधळ, नामुष्ट्की, शरम, यासंारख्या त्याच्या अनुभवाला 
येणाऱ्या साऱ्या भावना, सारे हवकार त्याला त्या एका शब्दाि स्पट गपणे ध्वहनि करिा आले पाहहजेि.” 
 

“पद्यािा आकार र्द्यापेक्षा वरे्ळा असलयाकारणाने त्याच्या व्दारा जार्िृ होणाऱ्या भावनाही 
वरे्ळ्या असिाि. पण यािा व्यत्यासही हििकाि बरोबर आहे. पद्यािी अंिःसंहहिा आपण वरे्ळ्या रीिीने 
समजून घेिो म्हणूनि त्याला वरे्ळा आकार प्राप्ि होिो.” 
 

“भाषणािंर्गि र्द्य आहण काव्यािंर्गि पद्य याचं्या आकारामंधील मुख्य िरक त्याचं्या र्हिलयी 
वरे्वरे्ळ्या असिाि याि आहे. त्यािंी पहरमाणे हनरहनराळी असलयाकारणाने आपलया संवदेना, स्मृिी 
आहण भावना यावंरील त्याचं्या प्रभावािही िरक पडणे क्रमप्राप्िि होय.” 
 

“या भहूमकेवन न आपण असे म्हणू शकू की, ्च्चारणाच्या अपेके्षने पद्य हकवा र्द्य भाषण हजिके 
अहधक लयबध्द असेल हििक्या अहधक प्रमाणाि त्याचं्या संहहिेच्या शब्दाि अंिभूगि झालेलया भावना अथवा 
हविार यािंी आपली अनुभिूी अहधक सुस्पट ग आहण रेखीव झाली पाहहजे. ्लट, हजिक्या अहधक स्वच्छ, 
रेखीव, स्पट ग आहण लयबध्द भावनािंी आहण हविारािंी अनुभिूी आपलयाला आलेली असिे, हििक्या 
अहधक प्रमाणाि िी लयबध्द शब्दरिनेि प्रकटन होणे अर्त्यािे आहे.” 

 
“ या हठकाणी र्हिलयीिा भावनेवर आहण भावनेिा र्हिलयीवर जो पहरणाम होिो त्याच्या 

स्वन पािे एक वरे्ळे दशगन आपलयाला घडिे.” 
 

“आपलया वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या भावावस्था, कृिी, आहण केवळ िुमच्या कलपनेने िुम्हाला 
सुिलेलया प्रहिमा यािंी अहभव्यक्िी करण्याकहरिा हनरहनराळ्या प्रकारच्या र्हिलयी ठोके देऊन िुम्ही 
वाजवनू दाखहवलयाि आहण दमितशि केलयाि त्यािें िुम्हाला स्मरण आहे काय? र्हिलयीच्या नुसत्या 
वाजहवण्याने िेव्हा िुमच्या भावस्मृिी, िुमच्या भावना आहण अनुभिूी जार्ृि होण्याला पुरेशी मदि होि 
होिी.” 
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“केवळ सामान्य ठोक्यािंा वापर कन न एवढी पहरणामकारकिा साधिा येिे िर हजविं मानवी 
आवाजािे ध्वनी, अक्षरािी, शब्दावयवािंी आहण शब्दािंी र्हिलय व त्यािंा र्मितभि अथग; याचं्या मदिीने 
केवढी अहधक हवलक्षण पहरणामकारकिा हनमाण करिा येईल यािी कलपना करा.” 
 

“यदाकदाहिि शब्दािा अथग न समजला िरीही केवळ त्याचं्या ध्वनीच्या आहण र्हिलयीच्या योर्ाने 
आपलयावर िार मोठा प्रभाव पडि असिो. या संदभाि मला िोमास्सो सालस्व्हनीने केलेलया “फॅणमली 
ऑफ ए णक्रणमनल” या मधुहरकेिील कोरादोच्या एका आत्मर्ि भाषणािी आठवण होिे. एका रु्न्हेर्ाराच्या 
िुरंुर्ािून पळून जाण्याच्या हकश्शािी हकीकि त्या स्वर्िाि रंथहथि झालेली होिी.” 
 

“खरे िर मला इिाहलअन भाषा मुळीि येि नव्हिी. नट काय सारं्िो आहे यािी मला जराही 
कलपना नव्हिी. िरीही िो ज्या भावनािंा अनुभव व्यक्ि करीि होिा त्याि मीही जास्ि जास्ि रु्रिटला 
जाऊ लार्लो होिो. त्यािील िपशीलािा मला अनुभव येऊ लार्ला होिा. त्याच्या भावनाशंी मी समरस 
होि होिो. माझ्यावर पडलेला हा प्रभाव केवळ सालस्व्हनीच्या अत्युत्कृट ग आवाजाच्या आरोहावरोहािा 
पहरणाम नव्हिा िर त्याच्या भाषणािील अत्यंि स्वच्छ, स्पट ग आहण प्रभावी अशा र्हिलयीिाही त्याि िार 
मोठा भार् होिा.” 
 

“कहविेिील र्हिलयीि घंटानाद, घोड्याचं्या टापािंा आवाज यासंारखी ध्वहनहिते्र हनमाण 
करण्यािे सामर्थयग असिे.” ्दाहरणाथग ∶ 
 

‘Hear the tolling of the bells – 
Iron bells!  

What a world of solemn thought their monody 
compels!’ 

‘I sprang to the stirrup, and Joris and he ∶ 
I gelloped, Direk galloped, we galloped all 

three;’…”  
 
५ 

 
“िुम्ही जाणिाि की भाषणाि केवळ ध्वनीि असि नाहीि िर हवरामही असिाि.” िात्सावनी 

आज हववरण करण्यास सुन वाि केली. “आहण िे दोन्हीही सारखेि र्हिलयीने ओिप्रोि भरलेले असणे 
अर्त्यािे असिे.” 
 

“लय हा नटािा प्रकृहिधमग आहे आहण िो रंर्पीठावर असिाना िी जशी त्याच्या कृिींच्या आहण 
शब्दाचं्या द्वारा प्रकट होि असिे, त्यािप्रमाणे िी त्याच्या हनस्ष्ट्क्रयिेिून आहण हनःशब्दिेिूनही प्रकट झाली 
पाहहजे.” 
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“या अशा सहक्रय, हनस्ष्ट्क्रय, सशब्द, हनःशब्द क्षणाचं्या र्िीिे आहण लयींिे परस्पर संबंध शोधून 
त्यािें स्वन प हनहिि करणे मौजेिे असिे. भाषणािंर्गि पद्य प्रकारािा हविार करिाना िर हा प्रश्न हवशषेि 
कठीण वाटू लार्िो. याकहरिा मी हिथपासूनि सुन वाि करिो.” 
 

“पद्यािील हवराम हकवा खंड याचं्या लाबंीला त्याि हवहशट ग मयादाबंधने असिाि ही त्यािंील मोठी 
अडिण होय. भाषणािंर्गि शब्दािंी र्हिलय हबघडू नये म्हणनू आपलयाला त्यािील हवरामािंी लाबंी 
आपलया इच्छेनुसार कमीअहधक करिा येि नाही. िसे केले िर बोलणारा आहण ऐकणारा या दोघािंाही 
पूवीिी र्िीलय आहण पद्यािा छंद याचं्याशी असलेला संबंध िुटिो आहण त्यािा त्याचं्यावरील िाबा हढला 
होऊन िो पनु्हा बळकट करण्यािी आवश्यकिा ्त्पन्न होिे.” 
 

“असे झाले की, त्यामुळे छंदोभरं् होिो. पण नाटकाि अनेक प्रसंर् असे असिाि की, ज्याि 
अथानुरोधाने दीघगकाहलन हक्रयेिी आवश्यकिा अपहरहायग असिे आहण त्यामुळे बराि वळे हटकवाव े
लार्णारे हवराम अटळ होि असिाि. हरंथबोवदेावच्या “वोफ्रॉम टू मच् णवट” याि नाटकािील पहहलया 
प्रवशेाि हलझा आपली मालकीण सोहिआ आहण मोल  काहलन त्याच्या मधील एक पहाटेपयगन्ि लाबंलेलया 
पे्रमसंवादाला लर्ाम घालण्याकहरिा खोलीच्या दरवाज्यावर थाप मारिे, हा भार् ्दाहरणादाखल घेऊ 
या. हा प्रवशे असा आहे.” 
 
णलझा ∶ (सोहिआच्या दरवाजावर हटकहटकविे) 

त्यानंा ऐकू येिे पण िी त्याकडे जाणनूबजूुन दुलगक्ष करिाि. (थोडा वळे स्िब्धिा. हििी नजर 
घड्याळाकडे जािे. हिला काही कलपना सुििे.) घड्याळि पुढे कन न ठेवाव.े बोलून घ्याव े
लार्ले त्याबद्दल म्हणा - आिा िासािे ठोके पडिील असेि कराव े-- 
(पुन्हा स्िब्धिा. हलझा रंर्भमूीवन न पलीकडच्या बाजूला जािे. घड्याळािी िौकट ्घडिे. काटे 
हिरविे. घड्याळािा र्जर सुन  होिो. िी नािू लार्िे. िामुसाव प्रवशे करिो.) 
ओ ∶! धनीसाहेब - - 

 
फामुसाव ∶ िुझे धनीसाहेब, होय. 

(िामुसाव घड्याळाजवळ जािो. त्यािी िौकट ्घडिो. र्जर बंद करिो.) 
छेः! काही िरी भलिेि- - 
लबाड पोर! माहीि आहे मला सारे. 
असे काही असेल असे स्वप्नाि सुध्दा आले नाही माझ्या – 

 
“या प्रसंर्ािील बोलावयाच्या वाक्याि त्यािील कृिीसाठी िार मोठ्या मोकळ्या जार्ा सुटलेलया 

आहेि, हे िुमच्या ध्यानाि आलेि असेल. त्याच्या भरीला आणखी एक अडिण म्हणजे कहविेि यमक 
असेल िर त्यािी जाणीव कायम राखून पद्यािा ओघ अखंहडि ठेवावा लार्िो ही. सयमक ओळींि िार 
अंिर पडले िर ऐकणाराला यमकािा हवसर पडिो आहण िे हनरथगक ठरिे. याच्या ्लट त्यािील अंिर 
िारि कमी करण्यािा प्रयत्न केला िर आवश्यक असलेलया कृिीिी र्िी वाढून िी र्डबडीने आहण कशी 
िरी केलयासारखी भासू लार्िे, व त्यामुळे पाहाणाऱ्याच्या हिच्या वास्िविेवरील हववकोासाला धक्का पोििो. 
याकहरिा यमक, शब्द आहण कृिीिी हववकोासनीयिा यािंा मेळ जमहवण्याकहरिा हहशबेी प्रमाण शोधाव े
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लार्िे. ्च्चाहरि शब्द, हवराम हवश्राम आहण हनशब्द कृिी या सवांच्या त्या हहशबेाि “िा-िा-हि-रा-हरर् 
िी”आपलयाला आपली आंिहरक लय शाबिू राखण्याला िार मोठी मदि होिे.” 
 

“हलझा आहण िामुसाव याचं्या भहूमका करणाऱ्या हकत्येक नटांना बोलावयाच्या वाक्यामंधील 
लाबंि लाबं स्िब्धिेच्या कालखंडािी िार धास्िी वाटिे, आहण आवश्यक त्या कृिी कशा िरी 
घाईर्डबडीने पुऱ्या कन न शक्य हििक्या लवकर बोलावयाच्या शब्दाकंडे परि येण्यािी त्यािंी धडपड 
िाललेली असिे; आहण खंहडि झालेली र्हिलय पनु्हा पकडण्यािा त्यांिा प्रयत्न िालू होिो. पण असे 
करण्याने एक प्रकारिा िुटकपणा हनमाण होिो, आहण जे घडि असिे त्याच्या वास्िविेवरील पे्रक्षकाचं्या 
हववकोासाला िडा जािो. अशा रीिीने कृिी आहण वाक्ये यामंधील परस्पर संबंधािी घडी हबघडवणे हे 
सवगस्वी खुळेपणािे आहे. त्याच्या योर्ाने अहभनय हनजीव बनिो. त्यािंील िैिन्य नाहीसे होिे. याला 
पायािा आधार ्रि नाही व त्यामुळे त्यािी हववकोसनीयिा नट ग होिे. सवग दृट गींनी िो नीरस बनिो. पे्रक्षकानंा 
अनाकषगक वाटू लार्िो. कंटाळवाणा होिो. िशा त्या स्स्थिीि िे हवराम हवश्राम स्वलप िर होि नाहीिि. 
्लट अहधकि लाबंलयासारखे वाटिाि. यामुळेि मी आिा ्ल्लखेलेलया प्रकारिे नट, घड्याळाला हकल्ली 
देणे, र्जर बंद करणे अशासारख्या आपलया कृिी हनष्ट्कारण र्डबड कन न आपला कायगभार् आपणि 
हविल कन न टाकीि असिाि. हवराम हवश्रामािंी त्यानंा वाटणारी धास्िी त्यािंा त्या संबधंािला 
आत्महववकोासािा अभाव ्घडा पाडिो, आहण त्याच्याकडून होि असलेलया त्या हनरथगक र्डबडीने आपली 
वाक्ये आहण कृिी याच्यामंधील परस्पर संबधंािे साधें यानंा नीटपणे कळलेले नाहीि हे स्पट गपणे ्घड होिे. 
वस्िुिः त्यानंी या पहरस्स्थिीि अर्दी वरे्ळ्या रीिीने वार्ले पाहहजे. त्यानंी अत्यंि शािंपणे परंिु दोन 
वाक्याि ्र्ाि अहधक वळे वाया न घालहविा, आपलयाला ज्या कृिी करणे आवश्यक असेल त्या आपलया 
आंिहरक ठेक्याच्या अनुषंर्ाने पार पाडलया पाहहजेि, आहण लय व वास्िविा या हेिूच्याि अनुरोधाने त्या 
पे्रहरि झालेलया असलया पाहहजेि. 
 

“बराि वळे स्िब्ध राहहलयावर एखादा नट जेव्हा बोलावयाला सुरुवाि करिो िेव्हा एक दोन 
हनहमषापंयगन्ि त्याला आपलया छंदािील आघाि काहीसा अहधक स्पट गपणे हनदमितशि करणे जरुरीिे असिे. 
िो स्विः श्रोिे या दोहोंच्याही दृट गीने हे इट ग आहण हहिावह आहे. कारण खंहडि झालेलया हकबहुना 
हवसरुनही रे्लेलया पूवीच्या लयस्स्थिीिी आठवण िाजी करण्याला यािी मदि होिे.” 
 

“िेव्हा आिा हे िुमच्या ध्यानाि आले असेल की, नटाला नुसिी, भाषणािि लय साभंाळून भार्ि 
नाही िर हनःशब्दिेिही त्याला हििी जपणूक करावी लार्ि असिे. शब्द आहण हवराम हवश्राम या दोहोंिाही 
मेळ त्याला आपलया हविाराि घ्यावा लार्िो. वरे्वरे्ळे स्विंत्र घटक म्हणून त्यािंा त्याला अलर् हविार 
करिा येि नाही.” 
 

“लयबध्दिा आहण बोलावयाच्या शब्दािंी पहरमाणे याचं्या मध्यान्िराचं्या बाबिीिील संबधं 
समजण्याच्या दृट गीने पद्याि अहधक सुलभिा असलयाकारणाने आपलया पहहलया प्रात्यहक्षकाकहरिा मी 
त्यािा वापर केला. 
 

“परंिु िुम्हाला छंदःशास्त्र हशकहवणे हकवा काव्य कसे वािाव ेयािे धडे देणे हे माझे काम नव्हे. त्या 
हवषयािील िज्ज्ञ िे करिील. मला स्विःला अनुभवावयाला हमळालेलया माझ्या स्विःच्या काही खास 
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हनरीक्षणािंा मी हा केवळ िुम्हाला पहरिय कन न देि आहे. त्यािा िुम्हाला िुमच्या कामाि ्पयोर् होईल 
असा मला भरंवसा वाटिो.” 

 
“मी आिापयगन्ि जे साहंर्िले त्यावन न नटाच्या कायाि र्हिलयीला केवढे मोठे आहण सवगव्यापी 

स्थान आहे हे िुम्हाला ध्यानाि आले असलेि. सवग हालिाली, शब्द, हवराम हवश्राम, भहूमकेिे भावानुभव 
आहण हििे आहंर्क प्रकटन यामंधून कृिीिे अखंड सूत्र आहण अंिःसंहहिा याचं्या बरोबरीने िी सिि 
प्रवाहहि होि असिे.” 
 

६ 
 

र्हिलयीिी ्जळणी हा आमिा यानंिरिा कायगक्रम होिा. हलओला पहहलया प्रथम परीके्षकहरिा 
बोलाहवण्याि आले. त्याने सालाएरीिे स्वर्ि पुणश्कन∶ मोझाटणआणिसलॅीएरी वािनू दाखहवले. आहण िो 
िारं्लया रीिीने यशस्वी ठरला. थाळी घेऊन करावयाच्या पाठािील र्हिलय दशगहविाना हलओिी जी 
र्ाळण ्डून िहजिी झाली होिी, हििी आठवण देऊन िात्साव म्हणाले ∶ 

 
“िसे म्हटले िर हे भाषण काहीसे रुक्ष आहण िारसा महत्वािा अहभप्राय नसलेले होिे. िरीही 

आंहर्क कृिीिील लयबध्दिा आहण भाषणािील लयबध्दिा यािंा एकाि व्यक्िीि हमलाि झालेला 
हदसण्यािे हे एक ्त्कृट ग ्दाहरण होय.” 
 

त्यानंिर वास्यािी पाळी आली. हलओच्या मानाने त्याने थाळीिा पाठ खूपि अहधक िारं्लया रीिीने 
कन न दाखहवला होिा. पण या वळेी भाषणािील लयीच्या बाबिीि िो हििकासा यशस्वी झालेला हदसला 
नाही.  
 

“मघाच्या अर्दी हवरुध्द अशी ही स्स्थिी आहे. हालिालीिी लय िारं्ली पण भाषणािी लय 
यथािथाि असलेलया व्यक्िीिे हे ्दाहरण होय.” 
 

त्याच्या मार्ून हरंथशाने वािनू दाखहवले. िात्सावनी त्याच्या वैहशष्ट्ट्यावर जे भाष्ट्य केले त्याि त्यानी 
त्यािी र्णना, सवग अहभनय, साऱ्या हालिाली, सारे शब्द हवराम हवश्राम एकाि एकसुरी र्िीि आहण 
पहरमाणाि कोंबणाऱ्या एकाि ठराहवक र्हिलयीिा आपलया सवग कामाि वापर करणाऱ्या नटाच्या हवहशट ग 
प्रकाराि केली. 
 

“या प्रकारिे नट िी आपली एकि र्हिलय आपलया भहूमकेच्या जािीसाठी हवी िशी मापून घेि 
असिाि.” “्दार अंिःकरणािा” बाप नेहेमी “्दार” र्हिलयीिाि वापर करिाना त्याचं्या कामाि 
हदसिो. त्यािी अल्लड िरुणी सदान कदा िारुण्यसुलभ अवस्थेि दु्रिलयीि हिवहिव करीि असलेली 
आढळिे. त्यािंी हवनोदी पाते्र, नायकनाहयका, यािंील सवांिी प्रत्येकािी कायम ठरवनू पक्की केलेली अशी 
एकेक खास र्हिलय असिे. हरंथशाला मनापासून ईषा आहे नायकाचं्या भहूमका करण्यािी. पण त्याने 
आंर्वळणी पाडून घेिलेली र्हिलय मात्र आहे व्यस्क्िहवहशट ग भहूमका करणाऱ्या नटाला - - फ्रें िमध्ये 
ज्याला raisonneur म्हणिाि अशा प्रकारच्या नटाला ्पयुक्ि ठरणारी. 
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“पण हे िार वाईट आहे.” िात्साव हववरण कन  लार्ले. “कारण त्यािे पयगवसान ्त्साहभरं् 
होण्याि होिे. नेहेमीच्या व्यवहाराि, रंर्भमूीवर नसिाना; िो ज्या रीिीने वार्िो त्या रीिीिीि र्हिलय 
त्याने आपलयापुरिी पक्की करावी, म्हणजे िी हनदान एकाि िऱ्हेच्या र्िीि हथजून िरी राहणार नाही. 
त्यामुळे जीवनािील आलटपालटणाऱ्या हवहवध र्हिलयींिे हनदान प्रहिहबब िरी िीि ्मटलेले हदसेल.” 
 

अनेक कारणामुंळे िात्सावनी बाकीच्याकंडून पुढे प्रात्यहक्षके कन न घेिली नाहीि. र्हिलयीच्या 
आणखी एका वरे्ळ्या बाजूकडे यानंिर िे वळले. 
 

“अनेक नट,” िे म्हणाले, “पद्याच्या केवळ बाह्यारं्ावर, त्याच्या छंदावरि भाळून जाि असिाि; 
आहण मर् त्यािी अंिःसंहहिा, आहण जर्णे व भावणे याचं्याशी हनर्हडि असलेला त्यािा खराखुरा वास्िव 
आशय याचं्याकडे त्यािें पार दुलगक्ष होि असलयािे हदसू लार्िे.” 

 
“हवहशट ग पद्याच्या छंदाच्या स्वाध्यायाि िे अत्यंि अभ्यासूपण दाखहविील, अर्दी प्रदशगन वाटाव े

इिकी प्रत्येक िपहशलािी िे दखलही घेि असलयािे हदसेल, अत्यंि काळजीपूवगक ्च्चार कन न प्रत्येक 
यमकानुप्रासावर िे योग्य िो जोरही देि असिील आहण हवहशट ग पद्याचं्या र्णमात्रािंी अिूक छाननी आहण 
मोजणी करणे हा त्याचं्या हािािा अर्दी मळ असेल. र्हणिार्ि लयीपासून रेखामात्रही ढळणे म्हणजे 
त्यानंा पाप वाटि असेल. पण त्यािबरोबर अंनःसंहहिेच्या अभावी हवराम हवश्रामािंीही त्यानंा सारखी भीिी 
वाटलयावािून राहाि नाही. खरे सारं्ावयािे िर त्यानंा काव्याच्या अंिःसहंहिेिी खरीखुरी ्पस्स्थिी 
झालेली नसिे व त्यामुळे काव्याला ज्याच्या योर्ाने अिंर्गि प्रकाश प्राप्ि व्हावयािा असिो त्याच्या वास्िव 
्र्मािीि त्यानंा कलपना नसलया कारणारे िे काव्यावर खरेखुरे पे्रमही कन  शकि नाही. अशा पहरस्स्थिीि 
जे काही ्रिे िे म्हणजे लय आहण प्रास यासबंंधीिे पे्रम, त्यािंी त्याचं्याि नादाने केलेली हनमितमिी आहण 
त्यामुळे याहंत्रक पध्दिीने केलेले त्यािे वािन.” 
 

“अशा नटािी र्िीसबंंधीिी वृिीही याि प्रकारिी असिे. एकदा एक हवहशट ग वरे्मान 
ठरहवलयानंिर िे पठणाच्या समरंथ काळापयगन्ि त्या ं एकाि वरे्ाला कायम हिकटून राहिाि. त्यांच्या हे 
ध्यानाि येि नाही की, वािनािी र्िी हजविं राहहली पाहहजे, स्पंदनशील राहहली पाहहजे. हववहक्षि 
मयादेि बदलिी राहहली पाहहजे. एका ठरीव वरे्ाि िी हथजलयासारखी स्स्थर होिा कामा नये.” 
 

“र्हि-लयीहवषयीिे हे धोरण, संवदेनाक्षमिेिा हा अभाव आहण मात्रानुमाच्या अथवा हािपेटीच्या 
साथीने एखाद्या हिजेिे दळण दळीि राहणे याि कमीअहधक बरेवाईट कोणिे हे ठरवीि बसण्याि अथग 
नाही. या प्रकारच्या हविारािी एखाद्या असामान्य र्ीिरिनाकाराच्या यासंबधंीच्या कलपनेशी िुलना कन न 
पाहा म्हणजे कळेल.” 
 

“कारण त्या प्रकारच्या संर्ीिकाराच्या दृट गीने मध्यलय ही केवळ सनािन अहवकारी मध्यलय नसिे 
आहण दु्रि ही केवळ दु्रिही असि नाही. पहहलीिे दुसरीवर आहण दुसरीिे पहहलीवर कधीही आक्रमण होऊ 
शकिे. हे ििैन्यशील आंदोलन मात्रानुमाच्या याहंत्रक हटकहटकीि नसिे. एखाद्या िारं्लया वाद्यवृदंाच्या 
वादनाि र्िींिी सारखी, जवळ जवळ न कळून येणारी अशी, इंद्रधनुष्ट्यािील रंर्ाप्रमाणे होणारी, 
अदलाबदल आहण जुळणी सिि िाललेली असिे.” 
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“हे सवग रंर्भमूीलाही लार् ू आहे. आपलयामध्येही जसे काही याहंत्रक पध्दिीने काम करणारे 
कारार्ीर, हदग्दशगक आहण नट असिाि िसेि काही नाव घेण्यासारखे िारं्ले कलाविंही असिाि. यािंील 
पहहलया प्रकारच्या काराहर्रािंी र्िी कंटाळवाणी, िेंर्ट, कमगठपणािी वाटिे; िर दुसऱ्या प्रकारच्या 
कलाविंाचं्या कृिीि वैहित्र्य, हवहवधिा, प्रकटनक्षमिा यािें हनदशगन झालेले हदसून येिे. 
र्हिलयीच्याहवषयी हनहिि स्वन पािे ठरीव धोरण स्वीकारण्यािा मार्ग पत्करणाऱ्या नटानंा पद्यात्मक 
रिनाप्रकारािंा योग्य आहण नेटका वापर करिा येणे कधीही शक्य नसिे. या र्ोट गीवर मुद्दाम भर देण्यािंी 
आवश्यकिा मला असू नये असे मी मानिो.” 
 

“काव्यपठणािी आणखी एक पध्दिी रंर्भमूीवर न ढ असलेली आपलयाला आढळिे. िी म्हणजे 
पद्याला र्द्यािे न प आणून त्या दोहोंमधील िरक जवळ जवळ नाहीसा करण्यािी आत्यंहिक पध्दिी.” 
 

“बहुिेक वळेा पद्याच्या अंिःसहहिामलूक अहभप्रायाकडे, त्याच्या छंदोमूलक वैहशष्ट्ट्याचं्या 
प्रमाणाच्या मानाने अहिहरक्ि, अंहिरंहजि आहण अत्युत्कट अवधान हदलयाकारणाने हा पहरणाम घडून 
आलेला असिो; आहण हवराम हवश्रामान्िर्गि मानसिाहंत्रक हविारानंी आहण र्डबडरंु्ड्याच्या मानसशास्त्रीय 
कलपनानंी त्याि अहधकि भर पडिे.” 
 

“स्वाभाहवकि या सवांिा पहरणाम एक जड पावलािी र्हिलय आहण संकीणग स्वन पािी जहटल 
अंिःसंहहिा हनमाण होण्याि होिो, आहण िी सारी मानहसक रंु्िारंु्ि पद्यात्मक शब्दािून हझरपू लार्िे.” 
 

“एखाद्या दळदार, दमदार आवाजाच्या नाट्यकुशल वग्नहरअन सोप्रानोिी हलकीिुलकी रसीली 
र्ीिे म्हणण्यासाठी हिरत्या ्ंि आवाजािी र्ाहयका कोलेरािुरा म्हणून कोणी हनवड करीि नाही.” 
 

“त्यािप्रमाणे हरंथबोयेदोवच्या हलक्यािुलक्या समयक पद्यरिनेला िार र्ाढ आहण खोल 
अंिःसंहहिा पुरवनू हिला भारावनू रु्दमन न टाकणे हेही अयोग्यि ठरेल.” 
 

“यािा अथग असा नव्हे की, पद्याि र्ाढ, र्ंभीर, ्त्कट भावनात्मक आशय अंिभूगि होऊि शकि 
नाही. ्लट, वस्िुस्स्थिी याच्या अर्दी हवरुद्ध आहे. ्दात्त भाव व्यक्ि करावयािा असला, ्त्कट 
अनुभिूी प्रकट करावयािी असली हकवा करुण भावना ध्वहनि करावयािी असली की, लेखक बहुशः 
पद्यािाि वापर करीि असिाि हे आपणा सवांनाि माहीि आहे. िरीही पण जे नट त्यावर नको िेवढ्या 
वजनदार अिंःसंहहिेच्या आशयािा भार घालिाना आढळिाि, िेव्हा त्यानंा काव्य कसे हािाळावयािे यािी 
नीटशी कलपनाि नसिे असेि म्हटले पाहहजे.” 
 

“या दोहोंच्या दरम्यान असलेला नटािंा हिसरा एक वर्ग आहे. त्याला अंिःसहंहिा, आहण हििी 
आंिहरक र्हिलय याचं्या बरोबरीनेि पद्यािी शास्ब्दक संहहिा, हििी बाह्य र्हिलय, ध्वहनबधं आहण छंदािा 
हनहिि बाह्य आकार याचं्या हवषयीही हजव्हाळा वाटिो. अशा प्रकारिे नट पद्यािा अर्दी वरे्ळ्याि पद्धिीने 
वापर करिाि. वािन सुन  करण्यापूवीि, जणू काही अशा रीिीने र्हिलयीच्या लहरीि िे स्विःला डुबवनू 
घेिाि की, िीि िे कायमिे रंर्लेले असलयासारखे भासिाि. यामुळे त्यािें केवळ वािनि नव्हे िर त्याचं्या 
हालिाली, हािवारे, भावाहवष्ट्कार हकबहुना त्याचं्या भावनामलूक अनुभिूीिे ्र्मही त्या र्हिलयीच्या 
लहरींनी सिि नाहि राहहलयािा भास होि राहािो. िे बोलि असोि वा स्िब्ध असोि, िामितकक अथवा 
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मनोव्यापारमूलक कोणत्याही प्रकारिा हवराम हवश्राम िे घेि असोि, िे कृिीशील असोि अथवा हनस्ष्ट्क्रय 
असोि, कोणत्याही अवस्थेि िे स्विःला त्या स्स्थिीपासून अलर् होऊि देि नाहीि.” 
 

“अशा प्रकारे आभ्यंिहरक रीत्या र्हिलयमय झालेले नट हवराम हवश्रामािही आरामाि असिाि. 
कारण त्यानंा त्यािंा हरिेपणा जाणवि नाही, िी त्यानंा त्या भहूमकेिील हनजीव हठकाणी वाटि नाहीि. िर 
अत्यंि समथग आहण साहभप्राय अशी मध्यान्िरे वाटिाि. भावना आहण कलपना यािंा एक प्रकारिा आर्ळा 
आंिहरक ्जाळा त्यानंा लाभलेला त्यानंा हदसिो.” 
 

“अशा नटानंा त्यािंा स्विःिा असा एक आंिहरक मात्रानुम सिि ्पलब्ध असिो व त्यािी त्याचं्या 
प्रत्येक शब्दाला, कृिीला, हविाराला आहण भावनेला सारखी साथ हमळि राहािे.” 
 

“केवळ अशाि पहरस्स्थिीि पद्य प्रकार हा नटाला आहण त्याच्या भावनाप्रकटनाला अडिणीिा न 
वाटणारा असा असिो. इिकेि नव्हे, िर त्याच्या बाह्य आहण आंिहरक हक्रयानंा सपूंणग स्वािंत्र्य हमळवनू 
देण्यास समथग करणारा ठरिो. केवळ याि अवस्थेि नटािी आंिहरक प्रहक्रया त्याच्या भहूमका प्रकटनाच्या 
कायाि त्याच्या बाह्य आकाराशी संपूणगपणे एकन प झालेली असिे; आहण िेव्हाि, दोहोंनाही साधारण अशा 
एका र्हिलयीिा संभव होिो आहण संहहिा आहण अंिःसहंहिा या एकमेकीशी एकजीव होऊन जािाि.” 
 

“आपण आपलया पे्रक्षकानंा काय कळवीि आहो यािे नटाला स्वाभाहवक रीत्याि यथाथग आकसन 
झालेले असिे िेव्हाि शास्ब्दक आहण आंहर्क आहवष्ट्कारच्या लयसंबधंािी त्याच्याकडून अशा सहज रीिीने 
िात्काल अहभव्यक्िी होि असिे. भाव आहण लय यािें परस्परसंबंध अत्यंि हजव्हाळ्यािे असलयामुळेि हे 
घडून येणे शक्य होिे आहण िरीही हेि लोक जर त्याचं्या भावनानंी सहजस्िूिीने त्यानंा साद हदली नाही 
आहण त्यानंा जार्िृ करण्याकरीिा लयींिा आश्राय घेणे त्यानंा जरुर झाले िर मात्र पूणगपणे असहाय होऊन 
जािाि.” 
 

“याकहरिा र्हि आहण लय यािंी प्रकृहिहसध्द संवदेना असणे ही एक अनमोल देणर्ी आहे. हनदान 
हजिी आपण आपलया बालवयापासून जोपासना आहण वाढ करण्यािी खटपट करावी अशी वस्िु आहे 
खास. दुदैवाने पुष्ट्कळसे नट असे आढळिाि की, ज्याचं्या हठकाणी हििा िारि अलप प्रमाणािं हवकास 
झालेला हदसून येिो.” 

 
७ 
 

आज िात्सांवनी वर्ाि झालेलया कामािा थोडक्याि साराशं साहंर्िला.  
 
“आपलया या लाबंलेलया प्रयत्नाचं्या िहलिािे हनरीक्षण करण्यािी वळे आिा येऊन ठेपली आहे. 

आपण काय साध्य केले यािा आपण आिा थोडक्याि आढावा येऊ या. र्ृहहि लयीशी समान असणाऱ्या 
भावना जीि असिील अशी भावावस्था हनमाण करण्याकहरिा आपण कशा टाळ्या वाजवीि होिो, हे 
िुम्हाला स्मरिे का? अशा रीिीने टाळ्या वाजवनू, हशपायािें कूि, रेलव े स्टेशनावरील र्डबडर्ोंधळ, 
त्यािप्रमाणे हकत्येक संभाषणािा भावाथग आपण व्यक्ि केला, हे िुम्हाला आठवि असेलि. या टाळ्याचं्या 
आवाजाने ऐकणाऱ्याचं्या मनािं हवहशट ग भावावस्था हनमाण झाली असेल अथवा नसेलही; पण त्या 
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वाजवणाऱ्याच्या अंिःकरणाि िरी िशीकाही भावस्स्थिी ्द भवि होिी खास. आर्र्ाडी सुटण्याच्या 
वळेच्या पहरस्स्थिीिून सुिलेलया वरे्वरे्ळ्या र्िी आहण प्रवासाला हनघालेलया व्यक्िीिी ्डालेली 
खरीखुरी िाराबंळ िुम्ही हवसरला नसाल. त्यािप्रमाणे कस्लपि मात्रानुमाच्या स्विःमधील अस्स्ित्वाच्या 
कलपनेने आपण आपलया अिंःकरणाि वरे्वरे्ळ्या भावना ्पजहवण्यािा प्रयत्न कन न, आपली स्विःिी 
कशी करमणूक कन न घेिली, हेही िुम्हाला आठवि असेल. त्यानंिर आपण थाळीच्या वापरािा प्रयोर् 
केला, आहण त्यामधून एका क्रीडासंघाच्या अध्यक्षापासून िो एका आडवळणाच्या स्टेशनावरील 
्पहाररृ्हामधील एका दारुड्या वटेरपयगन्िच्या वरे्वरे्ळ्या भहूमकामंधून िुम्ही आपले सवग आंिहरक आहण 
बाह्य बदल व्यक्ि करण्यािा प्रयत्न केलाि आहण मर् िुम्ही संर्ीिाच्या साथीबरोबर अहभनय करण्यािाही 
प्रयोर् कन न पाहहलाि.” 
 

“या सवग कृहिहवषयक पाठािूंन आहण प्रयोर्ािूंन प्रत्येक हठकाणी हवहशट ग भावावस्था हनमाण होऊन 
हिच्याशी समान अशा भावनात्मक अनुभिूींना जी पे्ररणा प्राप्ि होि होिी िी र्हिलयीमुळेि होय.” 
 

“अशाि प्रकारिे प्रयोर् आपण शब्दाच्याही संदभाि केले. त्यािंील पाव मात्रा, अट गमाशं मात्रा 
इत्यादीच्या अवकाशाि ्च्चारलेलया शब्दािंा िुमच्या भावनावंर झालेला पहरणाम िुम्हाला स्मरि 
असलेि.” 
 

“त्यानंिर हनःशब्द कृिीिील लयबध्द मध्यान्िरािा पद्याशी सारं्ड घालण्याच्या हकत्येक पध्दिी 
आपण वापन न पाहहलया हे कहरिाना “िा-िा-हर-रा-हर-र्” च्या वापराने त्याला होणारी मदि आपलया 
ध्यानाि आली व त्यामुळे पद्य प्रकाराच्या ऐकून आकारािी लय आहण सुस्पट ग स्वन पाच्या कृिीच्या प्रमाणािी 
सुसंबध्दिा कायम राखण्याकहरिा त्यािा आपणाला वापर करिा येऊ लार्ला, आहण शब्द व कृिी यािंी 
एकवाक्यिा घडवनू त्यािंा एकमेळ जुळहवणे आपलयाला सुकर रीिीने साध्य झाले.” 
 

“मी जे हे सवग पाठ साहंर्िले त्या सर्ळ्यामंधून कमीअधीक प्रमाणाि एकि पहरणाम हनष्ट्पन्न होिो. 
िो म्हणजे एक प्रकारच्या आिंहरक अनुभिूीिी अवस्था, एका आिंहरक संवदेनेिी हनमीिी हा होय.” 
 

“यामुळे आपणाला हे मान्य करणे प्राप्ि होिे की, िणतलय, मितीयाणंत्रकरीतीने, सहजपे्ररिेने
अथवा जाणिवचे्या मािाने किीही अस्स्तत्वात आलेली असो, आपल्या आंतणरक जीवनावर, आपल्या
भावनावंरआणिआपल्याआतंणरकअनुभूतीवरस्वतःचाप्रभावपाडीतअसते.आपण रंर्भमूीवर सजगनशील 
हनमितमिीच्या प्रहक्रयेि रंु्िलेले असिो िेव्हाही ही र्ोट ग सत्य असिे.” 
 

“आिा मी िुम्हाला जे सारं्णार आहे त्याकडे िुम्ही अत्यंि र्ंभीरपणे अवधान द्यावे, असे माझे 
िुम्हाला सारं्णे आहे. कारण आिापयगि ज्या र्हिलयीच्या के्षत्राि आपण कायगप्रवण राहहलो आहो 
हिच्यािबद्दल नव्हे, िर हिच्याहूनही अहधक महत्वाच्या आहण प्रर्ाढ आशयाच्या अशा आपलया सजगक 
प्रयत्नाच्या व्यापक के्षत्रािील एका र्ोट गीहवषयी मी आिा िुमच्याशी बोलणार आहे.” 
 

िात्सावाचं्या मनाि जे काही सारं्ावयािे होिे िे व्यक्ि करण्याला सुरवाि करण्यापूवी िे काही वळे 
साहभप्राय रीिीने स्िब्ध बसून राहहले. 
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“र्हिलयीच्या संबधंाि आपलयाला आिापाविेो जे काही आढळून आले, त्यावन न आपली खात्री 
पटिे की, िी भावािी जोडीदार आहण सहिरी आहे; कारण बहुिः नेहेमीच ती भावस्मृतीची, आणि
म्हिूनचत्या अनुषिंानेआंतरतमअनुभूतीची, बहुिःप्रत्यक्षअथवातात्कणलक, ककबहुनाकिीकिीजवळ
जवळयाणंत्रकस्वरूपाचीपे्ररिाम्हिूनप्रकटहोतअसते.” 
 

“यावन न आपोआपि असे अनुमान हनघिे की, िुकीच्या अथवा अनुहिि अशा र्हिलयीच्या 
साहन्नध्याि आपण खरीखुरी भावस्स्थिी अनुभविू शकणार नाही. आहण त्यािप्रमाणे ्लटपक्षी, आपण 
्हिि भावानंी प्रभाहवि झालयाहशवाय आपणाला खऱ्याखऱ्या र्हिलयीिा शोधही लार्णार नाही.” 
 

“भाव आहण र्हिलय यामंध्ये व ्लटपक्षी र्हिलय व भाव यामंध्ये अशा प्रकारिे अिूट, 
परस्परावलंबी व परस्परप्रविगक अनुबधंन अस्स्ित्वाि असिे.” 
 

“मी काय म्हणिो यािे िुम्ही बारकाईने परीक्षण केलेि िर आपण काय शोधले आहण काय 
हमळहवले यािी िुम्हाला यथाथग कलपना येईल; आहण त्याला िार मोठे महत्व आहे, हे िुमच्या ध्यानाि 
आलयावािून राहणार नाही. आिापयगन्ि आपण आपलया बुजऱ्या, स्वैर आहण अर्म्य अशा भावनावंर प्रत्यक्ष 
अथवा अनेक वळेा केवळ याहंत्रक रीिीने घडून येणाऱ्या पहरणामािंा हविार करीि आलो. या आपलया 
दुराराध्य भावना कुणािेही हुकूम पाळणाऱ्या नव्हि. जराही जुलूम जबरदस्िीिा भास होिाि बुजून जाऊन 
जीवनाच्या अथारं् ्र्मस्थानाि दडी मान न बसणे हा त्यािंा हनत्यािा स्वभाव आहे. अशा या भावनावंर 
आिापाविेो आपण केवळ अप्रत्यक्ष आकषगक साधनािंील काय िो पहरणाम घडवनू आणू शकि होिो; आिा 
आपणाला हा एक प्रत्यक्ष आहण सद्यःपहरणामी नवा मार्ग ्पलब्ध झाला.” 
 

“खरोखर हा िार मोठा शोध आहे. हे असे आहे, हे जर खरे असेल िर एकदाएखाद्यानाटकाची
अथवा भूणमकेची िणतलय णनर्मित आणि णनणित झाली की ती आपसुख व आपि होऊन, सहजपिे
नटाच्याभावनाचीपकडघेऊिकेलआणित्याच्याअतंःकरिातआपलीभूणमकायोग्यरीतीनेजिण्याची
यथाथणवास्तवपे्ररिाणनमािकरूिकेल.” 
 

“कोणत्याही र्ायकाला हविारा की, कोणत्याही र्ीिाच्या स्वभाववैहशष्ट्ट्यािी खरीखुरी आहण 
यथाथग ओळख पटवणारी र्हिलय कोणिी यािी ज्याला बरोबर पारख आहे, अशा जाणत्या, रहसक 
संर्ीििज्ञाच्या समोर र्ािाना िुला कसे वाटिे? िो हनखालस िुम्हाला ्त्तर देईल की, त्या िशा 
पहरस्स्थिीि आपली आपलयाला स्विःिी स्विःलाि ओळख पटेनाशी होिे.” 

 
“याच्या ्लट अशी कलपना करा की, असाि दुसरा एखादा र्ायक आहे. आपली भहूमका त्याने 

अर्दी योग्य रीिीने मेहेनिीने ियार केली आहे, पण िो रंर्भमूीवर प्रवशे करिो िेव्हा अिानकपणे त्याला 
आपलया स्विःच्या र्हिलयीशी हवसंर्ि आहण हवरोधी अशा र्हिलयीला दुदैवाने िोंड देण्यािा प्रसरं् 
रु्जरलेला आढळिो. असे झाले िर त्या वळेी त्यािी काय अवस्था होईल? अथािि त्या योर्ाने त्याच्या 
भावना हवस्कहळि होऊन जािील. त्यािी भहूमका हबघडेल. आंिहरक सजगक अवस्था हदङ्मूढ होऊन 
त्यािी केवीलवाणी स्स्थिी होईल.” 
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“नटाच्या बाबिीिही त्यािे भाव आहण त्या भावािें शब्दाचं्या आहण कृिींच्या द्वारा होणारे आंहर्क 
प्रकटन या दोहोंच्या र्हिलयीि जेव्हा संघषग व हवरोध हनमाण होिो िेव्हा नेमके असेि घडिे.” 
 

“म्हणजे शवेटी या सवांिा हनष्ट्कषग काय? िर हाि की, जो आपलया मानसिाहंत्रक पद्धिीिून 
अपहरहायगपणे हनष्ट्पन्न होण्यािी व्यापक संभवनीयिा आहे िोि. म्हणजेि, आपलया आंिहरक हेिुमलूक 
पे्ररणाशक्िींना जार्ृि करणारे एक प्रत्यक्ष आहण सद्यःप्रभावी साधन आपलयाला ्पलब्ध आहे, हा. 
 

“आपल्यामनावरीलहाप्रत्यक्षपणरिालआकारालायेतो, तोिब्द, संहीता, णवचारयाचं्याद्वारा
णनमािहोिाऱ्याकचतनामुळे होय आपली इच्छािक्स्पती प्रत्यक्षपिे पर आणि परमप्रयोजन व अन्य प्रयोजने 
आणि कृतीची अखंड रेषा यानंी प्रभाणवत झालेली असते आणि आपल्या भावनावंर िणतलयीचा प्रत्यक्ष 
पणरिाम घडत असतो.” 

 
“आपलया मानसिंहत्रक पद्धिीने प्राप्ि केलेले हे सवाि आहधक मोठे आहण महत्वािे साध्य होय.” 

 
❋ ❋ 
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१३रंि–मोणहनी 
 

आजच्या वर्ािी सुरुवाि करिाना िात्साव म्हणाले, “आपण मुखवटा संमेलनािा कायगक्रम केला 
िेव्हा मी सोन्याला हिच्या आवाजाच्या, लकबींच्या, डोळ्याच्या आहण िेहेऱ्याच्या मोहकिेवर हवसंबनू 
राहण्याबद्दल बोललो होिो. िे िुम्हाला आठविे का?” 
 

“मला वाटिे त्या वळेी म्हटले होिे की, काही नट असे असिाि की, त्यानी रंर्पीठावर पाऊल 
टाकिाि साऱ्या पे्रक्षकाचं्या हित्तवृत्ती थरान न जािाि का?ं त्याचं्या िेहेऱ्याच्या सुरेखपणामुळे असे होि 
असेल का? पण िसे पाहहले िर िारि थोड्या िशा नटाचं्या हठकाणी िो रु्ण आढळून येिो. त्याचं्या 
आवाजािा िो पहरणाम असेल? परंिु अशा प्रकारिे अलौहकक आवाज त्या नटापंाशी असलयािेही क्वहििि 
हदसून येिे. बुस्ध्दमत्ता? या दृट गीने पाहावयािे िर त्याचं्या दशगनामुळे पे्रक्षकानंा जो आनंद होिो िो 
व्हावयाला िे मुळीि पात्र नसिाि.” 
 

“िर मर् त्यािंी पे्रक्षकावंर जी एवढी मोहहनी पडिे हििे अहधष्ठान काय असेल? िो एक व्याख्या न 
करिा येणारा अपामितथि रु्ण आहे. नटाच्या समरंथ अस्स्मिेिी िी अवणगनीय मोहहनी आहे. हिच्यामुळे त्याच्या 
दोषानंाही रु्णािें स्वन प येिे. त्याच्या ्णीवा त्यािे भाडंवल होिाि. त्यािा हवहित्रपणा आहण दोष यािंीही 
त्यािे िाहिे स्िुिी कन  लार्िाि. त्यािंी नक्कल कन  लार्िाि.” 
 

“अशा नटाला वाटेल िे करण्यािी मुभा असिे - अर्दी हभकार अहभनयसुध्दा. त्याच्याकडून 
येवढीि अपेक्षा असिे की, त्याने वारंवार रंर्पीठावर याव े आहण दीघगकाळपयगन्ि हिथे राहाववे आहण 
पे्रक्षकानंा आपलया त्या दैविािे मनसोक्िपणे दशगन घेऊ स्विःला धन्य मानण्यास सधंी हमळावी.” 
 

“परंिु अनेक वळेा असे घडिे की, िोि नट त्याच्या एखाद्या अत्यंि भाहवक भक्िानंा कोठे बाहेर 
भेटला िर त्यािंा पूणगपणे भ्रमहनरास होिो. ‘हनत्याच्या व्यावहाहरक जीवनाि हकिी सामान्य आहण 
अनाकषगक वाटिो िो.’ असे िेि म्हणू लार्िाि. म्हणजे हे ्घड हदसिे की, त्याच्या ज्या रु्णािंी हमखास 
छाप पडून पे्रक्षक मोहहि होि असिाि िे प्रकाशयोजना, नेपर्थय, रंर्मुख, याचं्यामुळे ्ठावदार होि असले 
पाहहजेि.” 
 

“नटाला या प्रकारिी देणर्ी असणे, ही अत्यंि िायदेशीर र्ोट ग आहे. कारण हिच्यामुळे पे्रक्षकावर 
त्यािी छाप पडण्यािी आर्ाऊि सोय झालेली असिे. त्याला आपले सजगन हेिू िार मोठ्या पे्रक्षकाचं्या 
संख्येपयगन्ि पोिहवण्यास मदि होिे. मात्र िसे होण्याकरिा महत्वािी अट ही की, त्याने आपलया त्या 
अमोल देणर्ीिा दूरदृट गीने, शहाणपणाने, नम्रिेने वापर करणे आवश्यक असिे, हे ध्यानाि न ठेविा, जेव्हा 
िो िी राबहवण्यािा प्रयत्न कन  लार्िो, लोकावंर मोहहनी घालण्याच्या आपलया सामर्थयाशी खेळू लार्िो, 
िेव्हा मात्र िी एक अत्यंि शरमेिी र्ोट ग ठरिे. रंर्भमूीच्या पावकोगपहरसराि अशा नटानंा “वशे्या” म्हटले 
जािे. कारण आपलया सामर्थयािा वापर आपलया भहूमकेिी लोकहप्रयिा आहण आकषगकिा वाढहवण्याकहरिा 
करण्याऐवजी, स्विःच्या िायद्यासाठी िे आपलया शारीहरक मोहकिेिा बाजार माडंीि असिाि.” 
 

“असे करणे ही िार मोठी घािुक िूक आहे. आम्हाला अशी पुष्ट्कळ ्दाहरणे माहहि आहेि की, 
ज्याि या देणर्ीमुळे अनेक नटानंी आपला अधःपाि कन न घेिला आहे. कारण अखेरीस त्यानंी आपले सारे 
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लक्ष सारी िाहंत्रक ियारी केवळ आत्मप्रदशगनासाठी वापरण्यास सुरुवाि केली; आहण त्यािा िो अटळ 
पहरणाम होिा.” 
 

“नटाला प्राप्ि झालेलया देणग्यािंा त्याने ्हिि वापर केला नाही िर हनसर्ग जण ूकाही त्याच्यावर 
सूड ्र्हविो, असे हदसिे. कारण आत्मप्रीिी आहण आत्मप्रदशगन यामुंळे पे्रक्षकावंर मोहहनी पाडण्यािी 
त्यािी शक्िी आपोआप क्षीण होि जाऊन नट ग होि असिे. नट आपलया स्विःच्याि नैसमितर्क देणर्ीच्या 
वैभवािा बळी बनिो.” 
 

“नटाच्या रंर्पीठावरील मोहकिेच्या या रु्णािं मूलिः एक धोका आहे; हे आणखी एका वरे्ळ्या 
दृट गीने पाहहले असिा हदसून येिे. अशी देणर्ी असलेला नट िी सिि स्विःच्याि वैयस्क्िक प्रदशगनाथग 
वापरण्याच्या मोहाला बळी पडिो व त्यामुळे त्यािे प्रकटन एकसुरी आहण कंटाळवाणे होऊ लार्िे. एखाद्या 
भहूमकेला अनुकूल अशी रंर्भषूा वषेभषूा त्याने केली िर त्यािे िाहािे त्याला दोष देऊन म्हणू लार्िाि, 
“छे, िारि वाईट. िो आपलयाला असा का कुन प कन न घेिो कळि नाही!” मर् आपलया िाहात्या 
पे्रक्षकानंा, हवशषेिः आपलया स्त्रीपे्रक्षकानंा, नाराज करण्याच्या भीिीने त्याला आपलया संरक्षक मोहहनीिी 
पुन्हा संस्थापना करण्यािी रंर्भमूीवर येिाि प्रबळ इच्छा होिे; आहण त्या भहूमकेला न शोभणाऱ्या अशा 
हवसंर्ि वषेभषूा आहण रंर्भषूा याचं्या द्वारा आपली िी मोहकिेिी शक्िी व्यक्ि करण्याच्या जोराच्या 
प्रयत्नाचं्या पाठीमारे् िो लार्िो. आहण त्या प्रयत्नाि त्याच्या स्विःच्या अंर्भिू रु्णानंा काहीि वाव असि 
नाही.” 
 

“आणखी एका वरे्ळ्या प्रकारिी रंर्मोहकिा अंर्ी असलेले असेही काही नट असिाि. पहहलया 
प्रकारच्या नटापं्रमाणे त्यानंा आपलया स्विःच्या सत्यस्वन पाि पे्रक्षकापंढेु येिा येि नाही. कारण त्याच्या त्या 
स्वन पाि त्याच्या हठकाणी पे्रक्षकािे आकषगण कन न घेण्यािी शक्िी नसिे. पण त्यानंी टोप घािले 
स्विःच्या व्यस्क्िमत्वावर पूणगपणे मुखवटा िढहवण्यासाठी िेहेऱ्यावर रंर्ािी पुटे िढहवली की त्याच्या 
हठकाणी हवलक्षण रंर्मोहकिा हनमाण होिे. िे पे्रक्षकािे आकषगण स्विःच्या वैयस्क्िक मोहकिेने करीि 
नाहीि, केवळ कलात्मक रीिीने हनमाण केलेलया मोहकपणाच्या द्वारा करीि असिाि. या हनमितमिीच्या मारे् 
मादगव, सूक्ष्मिा, सौष्ठव अथवा धाडस, सुस्पट गिा अथवा औध्दत्य आहण धारदारपणादेखील असू शकिाि 
आहण त्या सवांिा संकहलि पहरणाम पे्रक्षकावंर मोह पाडण्याच्या शक्िीि पहरणि होिो.” 
 

“आिा मी एका प्रकारच्या दुदैवी नटाकडे वळिो. त्याला रंर्पीठाकरिा आवश्यक असलेला 
मोहकपणा नसिो. एवढेि नव्हे िर ्लट मूलिःि त्याच्यामध्ये असा काही रु्ण असिो की, ज्यामुळे िो 
रंर्भमूीवर येिाि पे्रक्षकाचं्या मनाि त्याच्याहवषयी प्रहिकूल रंथह हनमाण व्हावा. हनत्याच्या व्यावहाहरक 
जीवनाि हा माणसू स्विःबद्दल लोकाकंडून ‘काय छान माणूस आहे’ असे म्हणवनू घेऊ शकिो, परंिु असे 
म्हणणारे िेि लोक पुढे, ‘पण आियग आहे की, रंर्पीठावर िो इिका अनाकषगक का वाटावा समजि नाही.’ 
असे म्हणि असिाि. परंिु बहुधा अशाि प्रकारिे नट अनेकदा ज्यानंा रंर्पीठावरील मोहकिेिी देणर्ी 
हमळालेली आहे आहण त्यामुळे ज्यािें सवग रु्न्हे माि होिाि अशा नटापेंक्षा पुष्ट्कळि अहधक बुस्ध्दमान 
प्रहिभासंपन्न आहण स्विःच्या कलेहवषयी अहधक प्रामाहणकपणे काळजी वाहणारे असिाि.” 
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“हनसर्ािी अवकृपा झालेलया अशा नटािंी आपण खास दखल घेऊन त्याचं्या कामाशी अहधक 
पहरहिि झाले पाहहजे. केवळ याि रीिीने त्याच्या कलात्मक रु्णािी आपण योग्य िी बूज कन  शकू. याला 
काही वळे लारे्ल, आहण त्यामुळे त्याचं्या प्रहिभेिी ओळख लोकानंा पटण्याला काहीसा ्शीरही होईल.” 
 

“यामधून प्रश्न ्द भविो की, नटाला मुळाि रंर्भमूीसाठी आवश्यक असलेली मोहकिा नसेल िर 
काही एका मयादेपयगन्ि िरी िी हवकहसि करण्यािी शक्यिा आहे काय? आहण असेल, िर िी कोणत्या 
पध्दिीने हस्िर्ि करिा येईल? आहण दुसरे म्हणजे, प्रहिकूल रंथह हनमाण करण्याच्या आपलयावर 
लादलेलया वैहशष्ट्ट्यावंर एखाद्याला माि करिा येईल काय?” 
 

“असे करिा येणे शक्य आहे; परंिु िे अर्दी संकुहिि मयादेिि शक्य होईल. मोहकिेच्या रु्णािी 
वाढ करण्यािा प्रयत्न कन न िे साध्य होणार नाही; िर आपलयािील अनाकषगक ्णीवािंी िीव्रिा कमी 
कन नि िे शक्य होईल. अथािि त्याकहरिा प्रथम त्या काय आहेि हे नटाला कळले पाहहजे. हनदान त्या 
काय असाव्याि यािी कलपना िरी त्याला करिा आली पाहहजे. आहण मर् त्यािी िी जाणीव पूणगिेला 
पोिली की आपलया त्या अडिणीशी त्याने झर्डण्याला हशकले पाहहजे. हे सोपे नाही. त्याकहरिा अत्यंि 
सूक्ष्म हनरीक्षण, स्विःहवषयीिी जाणीव, खूप प्रयत्न करण्यािी शक्िी आहण अंर्वळणी पडलेलया हनत्याच्या 
सवयी आहण नैसमितर्क दोष यािें हनमूगलन करण्याकरिा आवश्यक असलेले श्रम पध्दिशीर रीिीने आहण 
धीराने करीि राहण्यािी ियारी, यािंी आवश्यकिा आहे.” 
 

“पे्रक्षकाना आकमितषि करणारे जे अवणगनीय सामर्थयग असिे त्या हवषयी बोलावयािे िर िे अंर्ी 
आणिा येणे अहधकि कहठण आहे. आहण िे साध्य होणे अशक्यि होय असेि बहुधा म्हणाव ेलारे्ल.” 
 

“या के्षत्रािील अत्यिं महत्वािी मदि म्हणजे सवयींिी जोपासना ही होय. नटाच्या हववहक्षि 
्णीविेी पे्रक्षकानंा सवय पडण्यािा पुष्ट्कळि संभव असिो. हकबहुना त्यािूनि एक प्रकारिा 
आकषगकपणािा भार् हनमाण होऊ शकिो; कारण त्याचं्या संवदेनाशीलिेला आरंभी ज्याच्यामुळे धक्का 
बसलेला असेल अशा रु्णधमािी दखल घेण्यािी आवश्यकिा त्यानंा पुढे पुढे वाटेनाशी होिे.” 
 

“सुन्दर, अहभजाि आहण स्वभाविःि आकषगक रु्ण असलेलया अशा मुळािि मोहक असलेलया 
अहभनयशलैीिा आश्रय कन न नटाला काही एका मयादेपयगन्ि आपली मोहकिा वाढहवणेही शक्य आहे.” 
 

“हकिी िरी वळेा, आपलयाला पे्रक्षकानंी म्हटलेले ऐकू येिे की, “अमुक अमुक नट आिा खूपि 
ियार झाला आहे. पूवीिाि िो हा, हे आिा ओळखू देखील येि नाही. पूवी िो हकिी अनाकषगक वाटि 
असे.” 
 

“या प्रकारच्या ्द्र्ारानंा ्त्तर म्हणून एखादा म्हणू शकेल की, त्याने केलेली मेहेनि आहण 
त्याच्या कलेिी होणारी बूज यानी हा बदल घडवनू आणलेला आहे.” 
 

“कलेच्या योर्ाने सौंदयग आहण ्दात्तिा प्राप्ि होि असिे. आहण जे जे श्रीमद आहण ऊमितजि असिे 
त्याि आकषगकिेिी शक्िी असिे.” 

❋ ❋  
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१४रंि–नीणत 
 
१ 
 

“नाट्यात्मक सजगक अवस्थेला पोषक अशा आणखी एका मूलद्रव्याहवषयी आिा बोलण्याला योग्य 
वळे आली आहे.” िात्सावनी आजच्या पाठाला सुरुवाि केली. “रंर्भमूीवरील नटाच्या सभोवारिी 
पहरस्स्थिी आहण पे्रक्षार्ृहािील वािावरण यामुंळे हा हविार हनमाण होि असिो. याला आम्ही रंर्भमूीिे 
नीहिशास्त्र, हििी हशस्ि, त्यािप्रमाणे रंर्भमूीच्या कायािील समाईक जबाबदारीच्या जाणीविेी धारणा असे 
म्हणिो.” 

 
“या सवग र्ोट गी सामवाइक स्वन पाि, एक प्रकारिे कलात्मक िैिन्य हनमाण कन न साहंघक रीिीने 

कायग करण्यािी वृत्ती ्त्पन्न करीि असिाि. ही प्रवृत्ती सजगन प्रहक्रयेला ्पकारक ठरणारी असिे. हििे 
याहून वरे्ळ्या शब्दाि कसे वणगन करिा येईल िे मला सारं्िा येणार नाही.” 

 
“ही नीहि म्हणजे साक्षाि सजगक स्स्थिी नव्हे; िर सजगक स्स्थिीच्या हनमितमिीिील घटकापंैकी एक 

प्रमुख घटक होय. हिच्या योर्ाने सजगक स्स्थिीिी हनमितमिी होिे आहण हििे कायगही सुकर होिे.” 
 
“मी हिला रंर्-नीिी हे नाव देिो, यािे असे की, रंर्भमूीवरील आपलया कायािी पूवगियारी 

करण्याकरिा आपणाला सज्ज करण्याच्या कायाि हििा िार मोठा आहण महत्वािा भार् आहे. हा घटक 
आहण त्यािा आपलयावर होणारा पहरणाम या दोहोिेही आपलया व्यवसायाच्या हवहशट ग प्रकृहिधमामुळे 
आपलयाला िार महत्व आहे.” 

 
“लेखक, संर्ीि रिनाकार, हित्रकार, हशलपकार याचं्या पाठीमारे् आपलयाप्रमाणे वळेािा लकडा 

नसिो. त्यानंा कोठेही आहण केव्हाही आपलया सोयीप्रमाणे काम करिा येिे. त्याचं्या वळेावर त्यािंा स्विःिा 
िाबा असिो.” 

 
“नटािी पहरस्स्थिी याहून वरे्ळी आहे. त्याला आपलया कामाकरिा जाहीर केलेलया वळेी 

्पस्स्थि राहून काम करणे आवश्यक असिे. अशा रीिीने नेमक्या ठरहवलेलया वळेी स्विःला स्िूिी यावी 
म्हणून िो स्विःला कशी आज्ञा कन  शकेल? असे करणे सोपे नाही.” 

 
“त्याच्या कामाच्या सवगसाधारण पहरस्स्थिीपुरिीि त्याला नीहिहनयमाचं्या सहंहिेिी आवश्यकिा 

आहे असे नव्हे; िर स्विःच्या सजगक आहण कलात्मक प्रयोजनाचं्या दृट गीनेही, हकबहुना अहधकाशंाने 
त्याचं्याकरिाि, त्याला अशा नैहिक हनयमाच्या संहहिेिी, हशस्िीिी, व्यवस्स्थििेिी आवश्यकिा असिे.” 

 
“ही प्राथहमक अवस्था हनमाण करण्याच्या दृट गीने मी स्विःच्या दृट गीपढेु ठेवलेले पहहले ित्व म्हणजे 

: “आपलयामधील कलेवर पे्रम करा; आपलया कलेिील स्विःवर पे्रम कन  नका. ही अवस्था हनमाण 
होण्याकरिा अपहरहायग असलेली ही पहहली अट होय.” 
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“नटािा व्यवसाय हा,” िात्साव पुढे सारं्ू लार्ले, “त्याच्यावर ज्यािंी हनष्ठा आहे; त्याच्याकडे जे 
समजूिदारपणे आहण ्हिि दृट गीने पाहाि असिाि अशाचं्याकहरिा एक र्ौरवास्पद व्यवसाय आहे.” 

 
“पण एखाद्या नटािी दृट गी िशी नसली िर काय होईल?” हवद्यार्थयांिील एकाने हविारले.” 
 
“िसे असेल िर िी एक दुदैवी घटना होय. त्यामुळे माणसू या दृट गीनेि िो पारं्ळा होऊन जाईल. 

नाट्यव्यवसायामुळे िुमिी ्न्निी होणार नसेल िुमिे व्यस्क्ित्व अहधक हवकहसि होणार नसेल िर िुम्ही 
त्यािून काढिा पाय घ्यावा हेि अहधक ्हिि होय.” िात्सावनी ्त्तर हदले. 

 
“का?” आम्ही सवांनी एका आवाजाि हविारले. 
 
“कारण रंर्भमूीच्या वािावरणाि अमाप प्रकारिे जंिू असिाि. त्यािंील काही िारं्ले िर काही 

अहिशय घािक स्वन पािे असिाि. त्यािंील िारं्ले जंिू िुमच्या स्वभावािील सुन्दर ्दात्त हविार आहण 
भावना यानंा पोषक ठरणाऱ्या वृत्तींिा हवकास करिील. शके्सहपअर, पुस्ष्ट्कन, र्ोर्ोल, मोहलयर, 
यासारख्या थोर हवभिूींशी अहभसंवाद घडवनू आणावयाला साहाय्य करिील या हवभिूींच्या परंपरा 
आपणामध्ये हजविं असिाि. कला, भौहिकी व मानवी हवद्या, साहहत्यशास्त्र आहण काव्य, याचं्या 
विगमानकाहलन थोर थोर प्रहिभासपंन्न प्रहिहनधींशीही पहरिय कन न घेण्यािा आपलयाला रंर्भमूीवर योर् 
येिो.” 

 
“या हनवडक थोर व्यक्िींच्या सहवासामुळे, िुम्हाला कला आहण हििा मूलर्ामी सखोल अपहरहायग 

अथग समजून घेण्याला हशकण्यािी सधंी हमळिे. कलेच्या स्वन पािे हे महत्वािे वैहशष्ट्ट्य आहे आहण त्यािंि 
हििे अहधकाि अहधक आकषगण आहे.” 

 
“म्हणजे नेमके कशाि?” मी हविारले. 
 
“हििे स्वन प समजावनू घेण्याि, िे कायास्न्वि करण्याि आपलया कलेिा, हिच्या अहधष्ठानािा, 

पध्दिीिा आहण सजगनशीलिेच्या िंत्रािा व्यासंर् करण्याि, िात्सावनी खुलासा केला.” 
 
“त्यािप्रमाणे हनहमिंीिे क्लेश आहण आनंद यािंाही सामूहहक अनुभव आपणाला त्याि लाभि 

असिो.” 
 
“यशािा आनंद आपलयािील िैिन्याला नव्हाळी देिो, त्याला नव ेपखं बहाल करिो.” 
 
“अपयश आहण संदेह यािूंन देखील नव े पहरश्रम व नव्या धडपडी करण्याला, नव े शोध 

लावण्याला, नव ेकायग हािी घेण्याला बळ आहण पे्ररणा हमळिे.” 
 
“एक प्रकारिे लाहलत्यात्मक समाधान त्यामधून प्राप्ि होिे. पण िे कधीि सवगस्वी पहरपूणग नसिे. 

आहण त्यामुळे नव्या जोमाच्या पे्ररणा त्यािून जन्माला येिाि. त्यानंा र्हि हमळिे.” 
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“या सवामध्ये केवढे प्रिंड जीवन अंिभूगि झालेले आहे!” 
 
“यशािे काय?” मी काहीसे संकोिूनि हविारले.” 
 
“यश ही एक क्षणजीवी नाशवन्ि र्ोट ग आहे. खरा आनंद हनमितमिीच्या रहस्यािील बारकाव ेआहण 

छटा याचं्या कुशारंथ ज्ञानाच्या प्राप्िीि आहे.” िात्सावनी ्त्तर हदले. 
 
“याच्याबरोबरि, रंर्भमूीच्या पहरसरािील घाणेरड्या, घािुक, हबघाड घडवनू आणणाऱ्या 

जंिंूनाही हवसन  नका. हिथे त्यािंी िार जोराने वाढ होि असिे. यािं काहीि आियग नाही. नाट्यसृट गीि 
मोहािी स्थाने िार मोठ्या प्रमाणाि अस्स्ित्वाि असिाि.” 

 
“नट हजारो पे्रक्षकासंमोर ठराहवक वळेी दररोज येि असिो. नाट्यहनमितमिीच्या वरे्वरे्ळ्या 

आकषगक अंर्ािंी त्याच्याभोविी र्दी असिे. रंर्वलेलया दृश्याचं्या आकषगक नेपर्थयाच्या पावकोगभमूीवर िो 
्भा असिो. सुन्दर आहण ्ंिी कपडे त्याला वापरावयाला हमळि असिाि. थोर थोर लेखकािंी सुन्दर 
आहण ्दात्त वाक्ये िो बोलि असिो. आकषगक हावभाव करीि असिो. पहरणामकारक सौंदयगहनमितमिीिा 
ठसा ्मटवीि असिो बहुशः हा सारा कुशल काराहर्रीिा पहरणाम असिो. नेहमी लोकाचं्या दृट गीपढेु 
असणे, आपलयामधील केवळ आकषगक हवशषेािे िेवढेि प्रदशगन करीि राहणे, पे्रक्षकाकंडून टाळ्या आहण 
्ते्तजन हमळहवणे, त्याचं्याकडून अवास्िव स्िुिी ऐकून घेणे, आपलया कामाबद्दलिी प्रशसंात्मक वणगने 
वािणे, या आहण यासारख्या आणखी हकिी िरी र्ोट गी आपलया व्यवसायािील िार मोठी मोहािी साधने 
आहेि.” 

 
“त्याचं्या योर्ाने नटाच्या मनाि स्विःच्या खोट्या वैयस्क्िक बडेजावािी आहण स्िुिीच्या 

आसक्िीिी वासना ्त्पन्न होऊन िी सारखी अहधकाहधक बळावि जािे. पण जर िो या अथवा 
यासारख्याि स्वन पाच्या पे्ररणावंर रु्जराण कन  लार्ला िर त्यािी अवनिी होऊन िो क्षदु्र बनण्यास 
िारसा वळे लार्ि नाही. र्ंभीर वृत्तीच्या माणसाला अशा जीवनाि दीघगकाल र्ोडी वाटणार नाही परंिु 
्थळ वृत्तीिा माणसू त्याने वडेावनू जाणे, अवनि होणे, नाश पावणे सहज शक्य असिे. याकरिाि 
रंर्भमूीवरील आपलया व्यवसायसृट गीि आपलयाला स्विःवर अंकुश ठेवणे, आहण त्याकरिा आपलया 
जीवनाला कडक हशस्ि लावनू घेणे अर्त्यािे असिे.” 

 
“आपली रंर्भमूी आपण आपलया सवग प्रकारच्या दुट ग प्रवृत्तींपासून मुक्ि ठेवली िर स्वाभाहवकि 

त्या योर्ाने आपलया कामाला पोषक अशी पहरस्स्थिी हनमाण होणे सुकर होईल हा साधा व्यावहाहरक सल्ला 
ध्यानाि ठेवा. नाटकर्ृहाि कधीही घाणेरड्या पायानंी येऊ नका. सारी घाण आहण हिखल बाहेर ठेवा. 
िुमच्या मनािील सवग लहानसहान काळज्या, क्षुद्र, क्षलु्लक अडिणी, िुमच्या कलेपासून िुमिे अवधान 
हविहलि करणाऱ्या आहण त्यामुळे कलात्मक जीवनािा घाि करणाऱ्या या साऱ्या र्ोट गी 
आवरणप्रावरणाबरोबर बाहेर टाकून मर्ि आि या.” 

 
“बोलिो याबद्दल माि करा.” हरंथशा त्यानंा मध्येि अडवनू म्हणाला. “पण अशा िऱ्हेिी रंर्भमूी 

जर्ाि कुठेि अस्स्ित्वाि नसेल.” 
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“दुदैवाने िुझे म्हणणे खरे आहे.” िात्सावनी मान्यिा हदली. “सजगनशील कलेप्रीत्यथग वाहहलेली 
म्हणून म्हटलया जाणाऱ्या या पहवत्र जार्ी लहानमोठी कारस्थाने, परस्पराबद्दलिे दे्वष-मत्सर, सामान्य 
भाडंणे, क्षुद्रपणा यािंी आवक करण्याइिके लोक मूखग आहण दुबळे असिाि हे िुझे म्हणणे खरे आहे.” 

 
“नाटकारृ्हािा ्ंबरठा ओलंडण्यापूवी आपण आपला घसा साि करावा, ही साधी र्ोट ग ही 

त्यािील हकत्येकानंा कळि नाही. िे खुशाल जािा येिा िारं्लया स्वच्छ िक्त्तपोशीवर थंुकि असिाि. 
त्यानंा हे करविे िरी कसे हेि कळि नाही.” 

 
“हे असे आहे हेि ही जबाबदारी िुमच्यावर असण्यािे खास कारण आहे. रंर्भमूी आहण हििी कला 

यािंा ्च्च हेिू कोणिा हे शोधून काढून िो अंमलाि आणणे हे िुमिे काम आहे. आहण म्हणूनि हिच्या 
सेवकेरिा ्िललेलया अर्दी पहहलया पावलापासून, नाटकार्हृाि प्रवशे करिाना आपले पाय स्वच्छ 
कन न या कलामंहदराि प्रवशे करावयािा या सवईिे वळण स्विःला लावनू घ्या.” 

 
“अहभनयकलेिील आपलया थोर पूवगसूरीनी या प्रवृत्तीहवषयी असे हलहून ठेवलेले आहे की,” 
 
“सच्च्या धमोपदेशकानंा आपले प्रविन व प्रथगना करिाना प्रत्येक क्षणी िेथील स्थंहडलाच्या 

अस्स्ित्वािी जाणीव असिे. अर्दी त्याि पध्दिीने नाटकर्ृहाि असिाना प्रत्येक खऱ्या कलाविंाला 
रंर्पीठाबद्दलिा हविार मनाि बाळर्ून आपलया प्रहिहक्रया ठेवलया पाहहजेि. या प्रकारिी भावना ज्या 
नटाच्या अंिःकरणाि हनमाण होऊ शकि नाही, िो कधीही खरा कलाविं होणे शक्य नाही.” 

 
२ 

 
एका नटाच्या र्ैरविगणुकीबद्दल बराि बोलबाला झाला होिा. नाटकर्ृहाि त्याबद्दलिी बरीिशी 

ििा सुन  होिी. त्याला कडक समज देण्याि आली होिी; आहण अक्षम्य रु्न्हा त्याच्या हािून घडला िर 
त्याला काढून टाकण्याि येईल, अशी त्याला िाकीद देण्याि आली होिी. 

 
नेहमीप्रमाणे हरंथशाला यावर खूपसे बोलावयािे होिे. 
 
“नटाच्या खाजर्ी जीवनाि अशा प्रकारे हस्िके्षप करण्यािा व्यवस्थापकानंा काही अहधकार आहे 

असे मी िरी समजि नाही.” 
 
यावर काहीनी, िात्सावना त्यािें याबद्दलिे काय मि आहे, हे सारं्ण्यािी हवनंिी केली. 
 
“ज्यािी िुम्ही एका हािाने रिना करीि आहाि, िे दुसऱ्या हािाने मोडून टाकणे, हे िुम्हाला 

िकग दुट ग वाटि नाही का? आहण िरीही अनेक नट िसे करीि असिाि. रंर्भमूीवर सुन्दर आहण कलात्मक 
र्ोट गीच्या अहभव्यक्िीिे ठसे िे ्मटवीि असिाि. आहण रंर्पीठावन न खाली ्िरिाि जणू काही थोड्या 
वळेापूवी आपले कौिुक करणाऱ्या आपलया पे्रक्षकािंी िेट गा करण्याकरिाि की काय, त्यािंा पूणगपणे 
भ्रमहनरास व्हावा अशा रीिीने स्वैर विगनािी परमावधी कहरिाि. माझ्या िरुणपणी आमच्या नाटकर्ृहाला 
भेट देणाऱ्या एका सुप्रहसद्ध नटवयानी केलेलया दुवगिगनामुळे मला झालेले दुःख मी कधीि हवसन  शकणार 
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नाही. त्यािे नाव मी सारं्ि नाही. कारण त्याच्या हवषयी िुमच्या मनाि असलेला आदर कमी व्हावा अशी 
माझी मुळीि इच्छा नाही.” 

 
“त्याचं्या एका प्रयोर्ाला मी हजर होिो. प्रयोर् अत्यिं यशस्वी आहण अहवस्मरणीय झाला. त्यािा 

माझ्या मनावर इिका खोल ठसा ्मटला, त्या पहरणामाने मी इिका भारावनू रे्लो की, एकटाि घरी 
जाण्यािे माझ्या अर्दी हजवावर आले. त्या हदवशीिा आपला अनुभव कोणाला िरी बोलून दाखवनू 
त्याहवषयी ििा करावी असे मला सारखे वाटि होिे. म्हणून मी आहण माझा एक स्नेही एका ्पहाररृ्हाि 
रे्लो. आम्ही मोठ्या ्त्साहाने ििा करण्याि र्ढलो होिो. इिक्याि आमिे िे पूजास्थान हिथे ्पस्स्थि 
झाले. आम्ही संयम हवसन न पळिि त्याचं्याकडे रे्लो आहण आमच्या ्त्साहािे दरवाजे खुले कन न 
त्याचं्या स्िुिीिा प्रवाह त्याचं्यावर सोडला. त्या थोर र्ृहस्थाने आम्हाला आपलया बरोबर जोवावयाला 
येण्यािे आमंत्रण हदले. त्याचं्याबरोबर आम्ही एका खाजर्ी खोलीि रे्लो. हिथे आमच्या देखि त्याने 
हपण्यास सुरुवाि केली आहण आम्हाला लाज वाटावी अशी स्विःिी अवस्था होईपयगन्ि त्याने आपले 
मद्यपान िालू ठेवले. त्याच्या त्या वरवरच्या हझलाईखाली मानवी स्वभावािील इिका क्षुद्रपणा, हिटकारा 
येण्याइिकी आत्मप्रौढी, लबाडी आहण कुटाळकी दडलेली होिी की आम्हाला त्यािी हशसारी आली. 
एखाद्या बढाया मारणाऱ्या र्ावढळ माणसासारखे त्यािे हे सारे रु्ण होिे. याच्या भरीला आपण प्यालेलया 
दान िे पैसे देण्यािेही त्याने नाकारले. हे अनपेहक्षि ऋण िेडण्याला आम्हाला पुढे हकिी िरी हदवस 
लार्ले. आहण या सवग प्रकाराि आम्हाला आनंद हमळाला िो एवढाि की, आमच्या त्या आरडाओरडा 
करणाऱ्या आहण ढेकरा देणाऱ्या थोर मेहेमानाला त्याच्या मुक्कामाच्या हठकाणी, सुखन प पोिहवण्यािा मान 
आम्हाला लाभला; आहण हिथे देखील, त्याच्या त्या दान  हपऊन बहेोष झालेलया अवस्थेमुळे त्याला आि 
घेण्याकरिा हिथलया व्यवस्थापकािें मन वळहवण्यािे अिोनाि प्रयत्न आम्हाला कराव ेलार्ले.” 

 
“असाधारण देणग्या असणाऱ्या या व्यक्िीहवषयी आमिी जी बरीवाईट मिे झाली त्यािंी 

बेरीजवजाबाकी कन न त्यािून काय हशललक राहहले असेल त्यािी िुम्हीि कलपना करा.” 
 
“शापेंन प्यालयानंिर ्िकी लार्ावी त्यािलाि प्रकार हा.” पॉलने आपली हुषारी दशगहवली. 
 
“ठीक आहे. परंिु प्रहसध्द नट झालयावर िसा काही प्रकार िुमच्या संबधंाि घडणार नाही, एवढी 

खबरदारी घ्या म्हणजे झाले.” िात्साव म्हणाले. 
 
“स्विःच्या अहिशय हनकट पहरहिि मंडळीच्या हजेरीि, स्विःच्या घरी, दरवाजे बन्द कन न नटाने 

हव ेिसे वार्ाव.े पडदा पडला म्हणजे त्यािी भहूमका संपली असे होि नाही. आपलया रोजच्या व्यवहारािही 
िारुं्लपणािे आदशग व्यक्ि करण्याला िो बाधंलेला आहे. नाही िर िो हनमाण करण्यािा प्रयत्न करीि 
असलेलया रिनेिा त्याच्याकडूनि नाश होईल. आपलया जीहवि कायािी ियारी करिाना आपलया 
कलेच्या अर्दी सुरुवािीच्या ्मेदवारीपासून हे नीट लक्षाि ठेवा; व त्याकरिा सयंम, नीिी आहण हशस्ि ही 
स्विःच्या अंर्ी बाणवनू घेऊन सुन्दर ्दात्त आहण ्दार अशा ित्वािंा सदेंश जर्ाला देणाऱ्या 
लोकसेवकाच्या जीवनाथग आपली ियारी करा.” 

 
“नट, आपलया कलेच्या प्रकृहिधमानेि रंर्भमूी या एका व्यापक आहण संकीणग स्वन पाच्या 

संघटनेिा सदस्य होि असिो. दररोज हजारो पे्रक्षकासंमोर िो हििे मानहिन्ह आहण हििी प्रहिष्ठा यािें 
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प्रदशगन करीि असिो. लाखो माणसे त्यािे कायग आहण ज्या संस्थेिा िो घटक असिो िीमधील त्यािे स्थान 
याहवषयी वृत्तपत्रािून वािीि असिाि. त्यािे आहण रंर्भमूीिे नाव एक दुसऱ्याशी इिक्या बळकटपणे 
हनर्डीि झालेले असिे की, त्या दोहोंि वरे्ळेपणा दाखहवणे कहठण असिे. त्याच्या कुलाच्या नावाइिकेि 
ज्या नाट्यसंस्थेिा िो घटक असिो हििे नाव त्यािे झालेले असिे. जनिेच्या दृट गीने त्यािे वैयस्क्िक 
जीवन व खाजर्ी जीवन एकमेकापासून अलर् न करिा येिील अशा रीिीने परस्पराि रंु्िलेली असिाि. 
यामुळे “आटग हथएटर”, “माली” अथवा िशाि दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेिा कोणी नट एखादी लज्जास्पद 
कृिी करील, रु्न्हा करील एखाद्या भानर्डीि रु्रिटला जाईल, िर त्याने आपला त्याच्याशी काही संबधं 
नाही असे हकिीही साहंर्िले; आपण त्याि नव्हिो असे परुाव ेदेण्यािे प्रयत्न केले, विगमानपत्रािून खुलासे 
केले, िरी लार्लेला डार्, पडलेले सावट, िो दूर कन  शकि नाही; आहण ज्या नाट्यससं्थेि िो काम 
करीि असिो हिच्यावर करीि एकंदरीने झालेला अहनट ग पहरणामही कमी होऊ शकि नाही. 
एवढ्यािकहरिा नटाला आपली खाजर्ी आहण आपलया रंर्भमूीवरील कामामुळे हमळहवलेली अब्र ूकायम 
राखण्याकरिा नाटकर्ृहाच्या िार हभिी बाहेरही योग्य विगन ठेवणे भार् असिे.” 

 
३ 
 

“कोणत्याही कारणाने का असेना ज्यािी ज्या कामाकरिा नेमणूक झालेली असेल त्यािं त्यािा 
अहधकार मानणे आहण बळकट करणे हा नाटकर्ृहाि हनरामय वािावरण आहण सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृट गीने अमलाि आणावयािा एक महत्वािा ्पाय आहे.” 

 
“हनवड होऊन नेमणूक होईपयगन्ि या हकवा त्या ्मेदवाराला िुम्ही जरुर हवरोध करा, भाडंा, 

वादहववाद करा पण एकदा एखाद्यािी हनवड होऊन पुढारी हकवा व्यवस्थापक म्हणनू नेमणूक झाली की, 
मर् मात्र शक्य त्या मार्ानी त्याला पाहठबा देणे हेि िुमिे किगव्य राहािे. सावगजहनक हहिाच्या दृट गीने असे 
करणे हेि योग्य होय. अशा अहधकारािा माणसू जर काहीसा दुबळा असेल िर िुमच्या हमळेल िेवढ्या 
पाहठब्यािी त्याला हवशषेि र्रज असिे. कारण त्याला आपला अहधकार कायगक्षम करणे शक्य असेल िर 
संघहनमितमिीिा मूळ हेिूि हखळहखळा होऊन जािो. संहघक कायाला हदशा लावणारा, त्यािी र्िी 
वाढहवणारा, नवीन कायाला पे्ररणा देणारा नेिाि जर आम्ही नाहीसा केलाि िर संघािी काय अवस्था 
होईल? आपणि ज्याला ्च्च पदावर िढहवले त्याच्याहवरुध्द ओरड करणे, त्याला बेइज्जि करणे त्यािा 
अवमान करणे, यािी आपलयाला िार आवड असिे. िसेि एखादा प्रहिभासंपन्न मनुष्ट्य जर आपलया 
अंर्च्या रु्णानंी वर िढला िर त्यािे पाय ओढण्यािा आहण त्याच्याहवन ध्द र्वर्वा करण्यािा आपण 
आपले शक्िीसवगस्व खिग कन न प्रयत्न करीि असिो. ‘कानामार्नू येऊन हिखट होऊन िू आमच्याहून 
वरिढ होिोस म्हणजे काय? िू स्वाथी आहेस, संधीसाधू आहेस’ असा आपण त्याच्याहवन ध्द आरडाओरडा 
सुन  करिो. हकिी िरी बुस्ध्दमान किृगत्ववान माणसािंा अशा रीिीने नाश झालेला आहे. या सवग अडिणींना 
िोंड देवनू काही थोड्यानंा लोकमान्यिा आहण लोकािंा आदर हमळहवण्याि यश येिे. पण बहुिेक वळेा रंु्ड 
आहण रानदाडंरे् यानंाि आपलयावर सत्ता र्ाजहवण्याच्या कामी यश लाभलेले हदसिे. मर् आपण 
स्विःपाशीि रु्ररु्रि त्यािंा जुलूम सहन करिो. कारण संघहटि होवनू प्रहिकारशस्क्ि हनमाण करण्यािी 
पात्रिा आपलयाला नसिे आहण जुलमी अंमल जुर्ान न देण्याकरिा आवश्यक असलेले धैयािाही 
आपलयाि अभाव असिो.” 
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“रंर्भमूीच्या पहरसराि, काही अपवाद वर्ळले िर, यािी अनेक ठळक ्दाहरणे सवगत्र हदसून 
येिाि. आपलयाला पढेु यावयाला हमळाव े यासाठी नटानटािं, हदग्दशगकाहदग्दशगकाि िाललेलया स्पधा, 
एकमेकाच्या यशाबद्दलिे दे्वष आहण मत्सर, हमळणारे पर्ार आहण करावयाला हमळणाऱ्या भहूमका याच्या 
हनहमत्ताने होणाऱ्या िाटािुटी, यानंी आपलया व्यवसायाि िार मोठी बजबजपुरी माजली असून आपलया 
व्यवसायावरील िे एक िार मोठे संकट आहे. आपलया महत्वाकाकं्षा, मत्सर आहण कारस्थाने यानंा “शहाणी 
स्पधा” यासारख्या पोकळ शब्दावडंबराने आपण अनेकदा लपेटण्यािा आहण लपहवण्यािा प्रयत्न करिो; 
पण खरे म्हणजे आपले व्यावसाहयक जीवन रंर्पीठामार्ील एकमेकाबद्दलच्या कुटाळक्यानंी आहण 
हनदानालस्त्यानंी हवषारी वायूंनी हबघडलेलया वािावरणासारखे दूहषि झालेले असिे.” 

 
“या साऱ्यािे पशूच्या वृत्तीशी हकिी हनकटिे नािे आहे?” 
 
“एकदा मी एका लहानशा िालुक्याच्या र्ावािील एका घराच्या पुढच्या र्च्चीि ्भा होिो. हिथून 

मला रस्त्यावरिी काही कुत्री पहावयाला हमळि असि. त्यानंी सुद्धा आपापलया हवभार्ाच्या सीमा 
ठरहवलेलया असिाि. आहण त्यािंी िी मोठ्या काळजीपूवगक राखण करीि असिाि. एखादा बाहेरिा कुत्रा 
त्याच्या हवभार्ािी हववहक्षि सीमारेषा ओलाडूंन अलीकडे पलीकडे घुसण्यास धजला िर त्या दुसऱ्या 
हवभार्ािली सारी कुत्री एक जमावाने त्याच्यावर िुटून पडिाि. त्याने त्याचं्याशी मुकाबला कन न आपले 
सामर्थयग पटवनू देण्याि यश हमळहवले िर त्याला मान्यिा हमळून बाहेन न आलेला म्हणून प्रथम त्याच्यावर 
हजथून हल्ला झालेला असिो हिथेि त्यािे सन्मानाने स्वार्ि होिे. परंिु िे त्याला जमले नाही, िर िो 
पायाि शपूेट घालून पळू लार्िो. आपलया जािभाईकडून जखमी आहण रक्िबबंाळ होवनू त्याच्यावर पळून 
जाण्यािी पाळी येिे.” 

 
“काही थोडे अपवाद बाद केले िर रंर्भमूीच्या पहरसरािील बहुिेक नाट्यसंस्थािूंन हीि पाशवी 

मनोवृत्ती िार मोठ्या प्रमाणाि प्रिहलि असलेली आढळून येिे. केवळ नवार्िामंध्येि िी आढळून येिे असे 
नाही, िर जुन्या आहण जाणत्या मंडळींच्या र्टामंधूनही हििे अस्स्ित्व हदसून येिे. नेपर्थयाच्या आिलया 
बाजूलाि केवळ नव्हे, िर प्रत्यक्ष प्रयोर् िालू असिाना देखील दोन प्रहसध्द नटी मच्छी बाजारािील 
कोळणींनाही हेवा वाटावा अशा रीिीने एकमेकींवर हमला करिाना मी पाहहलया आहेि. दोन सुप्रहसध्द 
आहण रु्णी नटानंा मी स्विः रंर्भमूीवर एकाि दरवाजाने अथवा पाख्यामधून प्रवशे करण्यािे नाकारिाना 
ऐकले आहे. दोन सुप्रहसध्द िारकाहंवषयी-एक स्त्री आहण एक पुरुष मला असे सारं्ण्याि आले होिे की, 
अनेक वषें िी एकमेकाबरोबर नायक आहण नाहयकेिे काम करीि होिी. परंिु त्यािें आपापसाि भयंकर 
भाडंण असलयामुळे एरवी मात्र त्यािंा कायमिा अबोला होिा. िालमीच्या वळेी त्यानंा एकमेकानंा काही 
सारं्ावयािे असेल िर िी मध्यस्थाच्या विीने एकमेकाशंी बोलि. िो हदग्दशगकाला सारें्, “हिला म्हणाव ेकी 
िी मखूासारखी काही िरी बडबडि आहे,” आहण मर् िीही ्लट त्याच्याि पध्दिीने म्हणे की, “त्याला 
म्हणाव ेकी िो एखाद्या धहटर्णासारखा वार्िो आहे.” 

 
“ही अशी बुस्ध्दमान माणसे आपणि स्विः रिलेलया आपलया िारं्लया कायािा अशा रीिीने हवध्वसं 

करण्यास का प्रवृत्त होिाि! यािे कारण केवळ वैयस्क्िक, क्षुल्लक, क्षुद्र मानापमानाच्या कलपना आहण 
र्ैरसमज एवढेि असू शकेल काय?” 
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“आपलया वडे्यावाकड्या व्यावसाहयक प्रवृत्तींना वळेीि आळा घालण्यास समथग न झालयामुळे 
नटनटी अशा प्रकारच्या आत्मघािकी, अधोर्ामी कृत्यानंा प्रवृत्त होि असिाि. िुम्ही यावन न योग्य िो धडा 
घ्याल अशी मी आशा बाळर्िो.” 

 
४ 
 

“कलपना करा की एका अहिशय काळजीपूवगक बसहवलेलया नाटकाच्या प्रयोर्ाि एकि नट 
आळसाने, हनष्ट्काळजीपणाने अथवा दुलगक्षामुळे आपलया भहूमकेच्या वास्िव प्रकटनापासून इिक्या 
हवलक्षणपणे िळिो की, त्यामुळे त्यािे िे प्रकटन केवळ िाहंत्रक पध्दिीिे आहण ठरीव प्रकारिे वाटू लार्िे. 
असे करण्यािा त्याला अहधकार आहे काय? िो काही एकटाि त्या नाटकाच्या ियारीच्या कामाि 
भार्लेला नसिो. त्यासाठी करण्याि आलेलया मेहेनिीिी सारी जबाबदारी त्यािी एकट्यािीि नसिे. 
अशा प्रकारच्या कायाि प्रत्येक सवासाठी, आहण सवगजण प्रत्येकासाठी झटि असिाि. त्यािंील जबाबदारी 
परस्परसाधारण असावी लार्िे. आहण म्हणूनि या बाबिीि जो काणी हववकोासघाि करिो िो द्रोही म्हणून 
हनषेधाला पात्र होय.” 

 
“प्रभावी वैयस्क्िक बसु्ध्दमते्तबद्दल मला अहिशय आदर आहे. आहण िरीही मला स्विःला िारक-

िारका पध्दिी मान्य नाही. साहंघक सजगन प्रयत्न हे आपलया पध्दिीच्या कलेिे मूळ आहे. त्याकरिा 
साहंघक अहभनयािी आवश्यकिा असिे. यामुळे जो कोणी या प्रकारच्या सामुदाहयक पहरणामाला हवघािक 
होईल अशी कृिी करिो िो आपलया व्यवसायबंधूहवरुध्द रु्न्हा करिो; इिकेि नव्हे िर िो आपलयाला 
स्विःला ज्या कलेिा सेवक म्हणविो हििाही िो द्रोह करीि असिो.” 

 
५ 

 
आज आमिा वर्ग रंर्पटािील एका दालनाि िाहलमींसाठी भरणार होिा. नाटकमंडळीिील नट 

या हठकाणी आपलया स्नेह्याच्या र्ाठीभेटी घेि असि. त्याचं्यासमोर आपलयावर िहजिीिी पाळी येईल या 
भीिीने आम्ही राखमनावना िाहलमीच्या वळेी आम्ही कसे वार्ाव ेयाबद्दल आम्हाला सल्ला देण्यािी हवनंिी 
केली. 

 
पण आियािी र्ोट ग अशी की, स्विः हदग्दशगकि िाहलमीच्याबद्दल इिक्या र्ंभीरपणे िुम्ही आस्था 

दाखविा, हे पाहून मला िार बरे वाटले असे आम्हाला म्हणाले.  
 
“हे सामुदाहयक कायग आहे ही र्ोट ग जर िुम्ही नीटपणे मनाि बाळर्ली, िर िाहलमीच्या वळेी कसे 

वार्ाव,े आहण काय आहण कसे कराव,े हे िुमच्या आपोआप ध्यानाि येईल.” िे आम्हाला म्हणाले, “िुम्ही 
सवग हमळून, एकहत्रिपणे एक हनमितमिी करणार आहाि. स्वाभाहवकि िुम्ही एकमेकानंा मदि करीि असाल 
आहण िुमिी सवािी कामे एकमेकावर अवलंबनू असिील. िुमिे हदग्दशगक ही एकि व्यक्िी िुमिे 
मार्गदशगन करीि असेल.” 

 
“िुमच्या कामािी योग्य रीिीने हवभार्णी झाली असेल आहण त्याि पध्दिशीरपणा असेल िर 

िुमिा हा सामुदाहयक प्रयत्न िुम्हाला आनंददायक ठरेल. आहण िो परस्पराच्या मदिीवर अवलंबला 
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असलयामुळे त्यािून यशस्वी हनष्ट्पत्तीही साध्य होईल. परंिु जर साराि र्ोंधळ झालेला असेल, वािावरण 
कामाला प्रहिकूल असेल िर िुमिा सामुदाहयक प्रयत्न म्हणजे एक हालअपेट गािें आर्र होऊन जाईल. 
िुम्ही एकमेकाच्या कामाि अडथळे आणाल आहण एकमेकानंा बाजूला रेटीि राहाल, िेव्हा हे ्घड आहे 
की, िुम्ही काही िरी हशस्ि, हनयमबध्दिा हनमाण कन न िी पाळण्याला मदि करण्यािी ियारी ठेवली 
पाहहजे.” 

 
“कोणत्या प्रकारे मदि करावयािी?” 
 
“प्रथम म्हणजे िुम्ही सवांनी नाटकर्हृाि वळेेवर आले पाहहजे. आपली आिंहरक अवस्था स्स्थर 

करण्याच्या दृट गीने आवश्यक असलेलया मूलद्रव्यािें हििन करण्याकरिा िाहलमीिी जी वळे ठरलेली 
असेल हिच्या आधी पधंरा हमहनटे हकवा अधा िास हिथे हजर झाले पाहहजे.” 

 
केवळ एकाही माणसाला ्शीर झाला िरी त्यामुळे सवांिेि काम हबघडून जािे. आहण सवांनाि 

्शीर झाला िर िुमिा वळे िुमच्या कामासाठी ्पयोर्ाि येण्याऐवजी एकमेकािंी वाट पहाण्यािि वाया 
जािो. यामुळे नटाला िीड येिे आहण काम करण्यासाठी आवश्यक असलेलया मनस्स्थिीि िो राहू शकि 
नाही. याच्या ्लट, आपलया सामुदाहयक जबाबदारीबद्दलिी योग्य िी वृत्ती िुम्ही बाळर्लीि आहण 
आवश्यक िी ियारी कन न िाहलमीसाठी आलाि, िर त्याच्या योर्ाने िुम्हाला ्त्साह वाटेल आहण 
सहजि िुमच्या सजगक शक्िीला आवाहन देणारे वािावरण हनमाण होईल. िुम्ही एकमेकाशी सहकायग 
करीि राहहलयामुळे िुमच्या कामाला सुरळीि र्िी हमळेल. 

 
“प्रत्येक हववहक्षि िाहलमीिे साध्य लक्षाि घेऊन त्या दृट गीने हिच्याबद्दल योग्य िी वृत्ती बाळर्णे हे 

अहिशय महत्वािे आहे.” 
 
“िाहलमीच्या बाबिीि पुष्ट्कळशा नटािंी िकुीिी वृत्ती असलयािे हदसून येिे. त्यािंी अशी कलपना 

असलेली हदसिे की, िाहलमींच्या वळेी जेवढे काम केले जािे िेवढे पुरेसे असिे. त्याहून अहधक काही घरी 
करण्यािी आवश्यकिा नाही असे समजून िे आपला वळे आळसाि घालहविाि.” 

 
“पण वस्िुस्स्थिी मुळीि िशी नाही. नटानंा येणाऱ्या अडिणी िाहलमीच्या वळेी केवळ स्पट ग 

स्वन पाि व्यक्ि होिाि एवढेि. त्याबद्दलिे करावयािे काम आहण श्रम घरीि करणे आवश्यक असिे. 
यामुळे िाहलमींच्या वळेी खूपशी बडबड करणाऱ्या परंिु घरी करावयाच्या कामाबद्दलिी हटपणे न घेणाऱ्या 
नटाहंवषयी मला िारसा हववकोास वाटि नाही.” 

 
“िे असे दाखहविाि की, हटपणे न घेिाि सारे काही आपण स्मरणाि ठेव ूशकिो. हे हनरथगक आहे. 

त्यानंा साहंर्िलेलया साऱ्या र्ोट गी त्याचं्या लक्षाि राहणे बहुधा अशक्य असिे हे मला कळि नसेल अशी 
त्यािंी कलपना असेल का? कारण एक िर हदग्दशगक प्रमुख आहण दुय्यम महत्वाच्या िपशीलाच्या इिक्या 
र्ोट गींिा ्ल्लखे करीि असिो की, कोवढाही मोठा आठवणीिा खंदक असला िरी त्या साऱ्याच्या साऱ्या 
त्याच्या लक्षाि राहाणे अशक्य असिे. आहण दुसरे म्हणजे हदग्दशगक बहुिेक वळेा हनहिि घटनाहवषयी 
बोलि नसिो िर भावस्मिृींमध्ये अन्िभूगि असलेलया सुप्ि भावासंबधंीिा ्ल्लखे करीि असिो. यािंा 
समज, ्मज आहण स्मरण याकरिा नटाला ्हिि असा शब्द, वाक्य, ्दाहरण, वणगनािे काही साधन, 
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्पलब्ध कन न घेणे आवश्यक असिे. कारण त्याच्या मदिीनेि ििेि प्रस्िुि असलेले एखादे संवदेन 
जार्िृ करणे हकवा िे स्स्थरपद करणे त्याला शक्य व्हावयािे असिे.” 

 
“आपलया अंिरंर्ािून त्याला पुन्हा आवाहन करण्याकरिा आहण त्यासाठी त्यािा शोध 

करण्याकरिा त्याहवषयीिे त्याने त्यापूवी हििन केलेले असणे जरुर असिे. हे िार पहरश्रमािे काम आहे. 
त्याकहरिा घरी त्यािप्रमाणे िाहलमीच्या वळेी हदग्दशगक प्रथम आपले भाष्ट्य करीि असिो िेव्हा, नटािे 
अवधान कें हद्रि झालेले असणे जरुर असिे.” 

 
“दुलगक्ष करणाऱ्या हवद्यार्थयाच्या हवधानावर हकिी हववकोास ठेवावयािा, हे दुसऱ्या कोणाहीपेक्षा 

आम्हा हदग्दशगकानंा अहधक िारं्लया रीिीने ठाऊक असिे. पुनःपुन्हा, त्याि त्याि र्ोट गी आम्हालाि त्यानंा 
नेहमी सारं्ाव्या लार्ि असिाि.” 

 
“सामाहयक रीत्या करावयाच्या कामाहवषयीच्या या प्रकारच्या काही माणसाचं्या वृत्तींमुळे कायाच्या 

र्िीि िार मोठा अडथळा हनमाण होिो. एका माणसासाठी साि माणसे खोळंबून राहाणार नाहीि हे पके्क 
ध्यानाि ठेवा; आहण त्यादृट गीने िुम्ही स्विःि आपलयाला ्पयुक्ि ठरिील असे नीहिहनयम आहण हशस्ि 
स्विःकहरिा ियार कन न घ्या. हे करण्याने प्रत्येक िाहलमीपूवी आवश्यक िी ियारी करणे िुम्हाला भार्ि 
पडेल. हदग्दशगकाने एकदा खुलासेवार साहंर्िले असेल िे त्याला िुमच्यामुळे पनु्हा सारं्ण्यािी पाळी आली 
िर सवग मंडळींच्या देखि आपलयावर रु्जरलेला हा लज्जास्पद प्रसंर् आहे आपण आपलया कायाशी इमान 
राखले नाही यािी िी खूण आहे असे िुम्हाला वाटले पाहहजे. हदग्दशगकाने ज्या र्ोट गी आवजूगन साहंर्िलया 
असिील त्या हवसरण्यािा िुम्हाला काही अहधकार नाही. शक्य आहे की, त्या साऱ्याच्या साऱ्या, जशाच्या 
िशा एकदम ध्यानाि आलेलया नसिील. त्यािंा अहधक बारकाईने अभ्यास करण्याकरिा िुम्हाला 
त्याचं्याकडे पुन्हा पुन्हा वळाव ेलारे्ल. पण केवळ त्या एका कानाने ऐकलया आहण दुसऱ्या कानाने सोडून 
हदलया असे मात्र िुम्हाला करिा येणार नाही. काम करणाऱ्या आपलया इिर सहकाऱ्याचं्या हवरुध्द िो 
िुमिा रु्न्हा ठरेल.” 

 
“याकरिा, अशा प्रकारिी र्ैरविगणूक आपलया हािून न घडावी म्हणून िुम्हाला आपलया भहूमकेवर 

आपण स्विः घरी कशी कामहर्री करावयािी यािी स्विःला हशकवण हदली पाहहजे. ही र्ोट ग सोपी नाही. 
पण िुमच्या या इथलया हशक्षणक्रमाि िी कशी करावयािी, योग्य आहण पहरपूणग रीिीने अंमलाि कशी 
आणावयािी हे हशकून घेणे िुमिे काम आहे. या हठकाणी या कामाहवषयीच्या िपहशलािा ऊहापोह 
करण्याकरिा मी हवा हििका वळे घेऊ देऊ शकिो. पण िालीम िालू असिाना मी या र्ोट गीकडे वळू शकि 
नाही. कारण मी िसे कन  लार्लो िर िालमींना पाठािें स्वन प येण्यािा धोका हनमाण होण्यािा संभव 
आहे. रंर्पीठावर िुमच्याकडून केलया जाणाऱ्या अपेक्षा या िुमच्याकडून वर्ाि केलया जाणाऱ्या अपेक्षापेंक्षा 
कडक आहण काटेकोर राहािील हे लक्षाि ठेवा. आहण त्या जाहणवनेे त्याकरिा आपली ियारी करा.” 

 
६ 
 

“एखादा र्ायक हपआनोवादक हकवा निगक आपलया हदवसािी सुरुवाि कशी करिो?” िात्सावनी 
आज वर्ाच्या सुरुवािीला हविारले. “सकाळी झोपून ्ठलयानंिर प्रािमितवधी, स्नान ्रकून िो कपडे 
करिो न्याहारी घेिो आहण मर् ठरलेलया वळेी आपलया हरयाजाला आरंभ करिो. र्ायक आपलया 
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आवाजाला िालीम देिो. हपआनोवादक आपले काम करिो. निगक नाटकर्हृाि जाऊन हिथे आपले स्नाय ू
िपळ राहाविे म्हणून हिथलया व्यायामशाळेि व्यायाम घेिो. हे हदवसानुहदवस िाललेले असिे. ्न्हाळा, 
पावसाळा, कोणिाही ऋिू असला िरी त्याि खंड पडि नाही. एकही हदवस वाया रे्ला िरी कलाविंाच्या 
कलेला त्यामुळे ्णेपणा येईल असे मानले जािे.” 

 
टॉलस्टाय, िेकॉव यासंारख्या थोर कलाविंाना रोजच्या रोज ठरलेलया वळेी हलहहण्यास 

बसण्यािी सवय असिे. एखादी कादंबरी, लघुकथा हकवा नाटकि नेहमी िे हलहीि असिील असे नाही. 
कधी दैनंहदनी हलहहणे, हकवा मनाि आलेले हविार अथवा हनरीक्षणाि आलेलया र्ोट गी यािंी नुसिी हटपणे 
करणे, यािंाही त्याि अंिभाव असेल त्यािंील महत्वािी र्ोट ग म्हणजे, माणसािे हविार, भावना, हनरीक्षण 
आहण भाव यामंधील नाजूक रंु्िारंु्िी यथोहिि रीिीने, नेमकेपणाने, आपलया कलेच्या द्वारा व्यक्ि 
करण्यािा स्वाध्याय करीि राहाणे ही होय. 

 
“कोणाही कलाविंाला िुम्ही या बाबिीि प्रश्न केलाि िर िो िुम्हाला हेि ्त्तर देईल.” 
 
“पण केवळ कलाविंानाि हे लार्ू आहे असे नाही. माझ्या पहरियािा एक शस्त्रवैद्य आहे (आहण 

शस्त्रहवद्या हीही एक कलाि आहे). िो त्याला िुरसि असेल िेव्हा अहिशय रंु्िारंु्िीच्या अशा पौवात्य 
जॅक स्रॉज् या खेळाि आपला वळे घालवीि असिो. दुपारच्या िहानंिर इिराशी र्प्पा मारिा मारिा 
खूपशा रंु्िारंु्िीच्या ्िरंडीखालून वरच्या काड्या न हलू देिा हलकेि लहान लहान वस्िू काढून 
घेण्याच्या सरावाि त्यािे हाि रंु्िलेले असिाि.” 

 
“िक्ि नट िेवढाि सकाळी ्ठून जामाहनमा कन न नास्िा घेिलयानंिर रस्त्यामधून 

भटकावयाला हसध्द होिो. दोस्िाकडे र्प्पा छाटावयाला जािो. हकवा आपली खाजर्ी कामे ्रकून 
घ्यावयाला हनघिो. कारण त्यािा हा हक्कािा िुरसुदीिा वळे असिो.” 

 
“कदाहिि िसे असेलही. परंिु र्ायक, हपयानोवादक हकवा निगक यानंाही त्याचं्याहून अहधक वळे 

हमळि असिो असे नाही. त्यानंा देखील िालमी, पाठ आहण प्रयोर् असिािि.” 
 
“आहण िरीही नट आपणाला आपले कलाहवषयक िाहंत्रक र्ृहपाठ करण्याकहरिा वळेि हमळि 

नाही अशी सबब नेहमी सारं्िि असिो.” 
 
“खरोखर ही एक अत्यिं खेदकारक र्ोट ग आहे. मी िुम्हाला पूवी साहंर्िलेि आहे की, दुसऱ्या 

कोणत्याही कलाविंापेक्षा नटाला घरी ियारी करण्यािी अहधक र्रज असिे. र्ायकाला आपला आवाज 
आहण वकोास यािाि हविार करावा लार्िो. निगकाला आपलया आहंर्क ्पकरणािंी काळजी घ्यावी लार्िे. 
हपयानोवादकाला आपलया हािािी आहण सनईसारखी वादे्य वाजहवणाऱ्याला आपलया वकोासािी आहण 
ओठाच्या हालिालीच्या िंत्रािी खबरदारी घ्यावी लार्िे. परंिु नटाला आपले हाि, पाय, डोळे, समरंथ 
शरीरािा लवहिकपणा, हालिालीिी र्हि−लय आहण आपलया वर्ािील समरंथ कायगक्रम यािंी जबाबदारी 
साभंाळावी लार्िे. हे व्यायाम एकदा परीक्षा ्त्तीणग होऊन पदवी घेिली की संपि नसिाि. िुम्हाला त्यािंी 
सोबि यावज्जीव कायम ठेवावी लार्िे, जसजसे िुमिे वय वाढि जािे िसिसे आपले िंत्र अहधक कुशारंथ 
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ठेवण्यासाठी िुम्हाला त्यािंी अहधकि र्रज पडिे. आहण त्याकहरिा स्विःिी अशी काही खास पध्दिी 
हनमाण करावी लार्िे.” 

 
“परंिु नटाला अशा स्वाध्यायािे साित्य राखण्याला सवडि हमळि नसलयामुळे, त्यािी कायगक्षमिा 

िार िर यथािथा हटकून राहील; पण बहुिेक वळेा िी हळू हळू दुबळीि बनि जाईल. कारण नीट 
हविारपूवगक न ठरहवलेलया, खोट्या, िुकीच्या, याहंत्रक पध्दिीच्या िालमीि अथवा ज्याचं्याकरिा नीटपणे 
बसहवण्यािे पुरेसे पहरश्रम घेिले नाहीि अशा सावगजहनक नाट्यप्रयोर्ामंधून साध्य केलेलया िालिलाव ू
िंत्रावर त्यािी ्भारणी झालेली असेल.” 

 
“आहण िरी देखील, खरे पाहू रे्ले असिा, आपलयाला सवडि हमळि नाही.” अशा िक्रार 

करणाऱ्या दुसऱ्या हकवा हिसऱ्या श्रेणीच्या भहूमका करणाऱ्या नटानंा इिर कलाचं्या के्षत्राि कायास्न्वि 
असलेलया कलाविंापेक्षा हकिी िरी अहधक मोकळा आहण िुरसिीिा वळे हमळि असिो.” 

 
“त्याकहरिा त्याचं्या कायगक्रमािे वळेापत्रकि पाहू या. झारणफयोदोर नाटकािील र्दीच्या दृश्याि 

काम करणाऱ्या एखाद्या नटािे ्दाहण घ्या. त्याला संध्याकाळी साडेसाि वाजिा ियार राहावयािे आहे. 
नाटकािलया दुसऱ्या प्रवशेाि (शुइस्की आहण बोहरस यामंधील समझोत्याच्या प्रसंर्ाि) त्याला काम आहे. 
त्यानंिर मध्यन्िर येिे. या मध्यन्िराला सर्ळाि वळे पोशाख आहण रंर् बदलण्याकहरिा त्याला खिग 
करावा लार्िो असे समजण्यािे कारण नाही. बहुशः लार्िि नाही. कारण बहुिेक नट आधी असलेलया 
पोशाखावरि दुसरे कपडे िढवीि असिाि. िरीही पण आपण असे समजू या की, मध्यन्िराच्या पंधरा 
हमहनटे वळेापकैी दहा हमहनटे त्याने सवगसाधारणपणे या कामी खिग केली.” 

 
“याच्यानंिर बारे्िला छोटा प्रवशे येिो. त्यानंिर दोन हमहनटे रे्लयावर झारच्या हदवाणखान्यािील 

मोठ्या प्रवशेाला सुरुवाि होिे. िो जवळ जवळ अध्या िासाहून थोडा िरी अहधक वळे िालिो. िेव्हा 
मध्यान्िरािा वळे आहण हा वळे यािंी बेरीज केली िर पस्िीस अहधक दहा म्हणजे सुमारे पिेंिाळीस 
हमहनटािा हा अवधी होिो.” 

 
“यानंिर मर् इिर प्रवशे येिाि. त्याचं्या वळेािा िुम्हीि अंदाज कन न एकंदर वळेािी र्ोळाबेरीज 

हकिी झाली यािा हहशबे करा.” 
 
“ही आपलया र्दीच्या प्रवशेाि काम करणाऱ्या हमत्राच्या वळेािी मोजदाद झाली. त्याचं्याप्रमाणे 

दुसऱ्या हकत्येक नटानंा लहान-लहान, हकवा अधूनमधून काम असलेलया काहीशा मोठ्याही भहूमका 
कराव्या लार्िाि. अशा नटानंा त्याच्या भहूमकािें काम आटोपलयावर बाकीिा सारा वळे मोकळाि असिो. 
अथवा आणखी पाि हमहनटाच्या एखाद्या प्रवशेासाठी रंर्पटाि हटवलयाबाव्हलया करीि कसा िरी 
कंटाळवाणा वळे घालवावा लार्िो.” 

 
“झार हिओदोरसारख्या िार मोठ्या नाटकाच्या प्रयोर्ाच्या वळेी त्याि काम करीि असिाना नट 

आपला मोकळा वळे कसा घालहविाि. याि, सवगसाधारणपणे आराखडा आपण पाहहला.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“मर् आिा बाकीिे, ज्यानंा त्या हदवशीच्या नाटकाि काम नाही असे पुष्ट्कळसे नट त्या हदवशी 
काय करीि असिील? िे हरकामे असिाि. आहण त्यामुळे पोटभन  स्वन पािी जी दुसरी कोणिी इिर 
नाटके अन्य नाटकरृ्हाि होि असिील त्यामधून भहूमका करीि असिाि. या र्ोट गीिी आपण काळजीपूवगक 
नोंद घेिली पाहहजे.” 

 
“हे झाले संध्याकाळच्या वळेच्या कायगक्रमािे वणगन. दुपारी िालमीच्या वळेी काय घडि असिे? 

काही काही नाटकार्ृहाि अकरा िे बाराच्या दरम्यान िालीम सुरु होण्यािे ठरहवण्याि आलेले असिे. 
िोपयगन्ि आपले हे नट हरकामेि असिाि. आपलया जीवनपद्धिीच्या दृट गीने िे असे असाव ेहे स्वाभाहवकि 
आहे. रात्री नाटकािा प्रयोर् खूप ्शीरा संपलेला असिो व त्याि पडलेलया मानहसक िाणामुळे त्याला 
त्यानंिर झोप येण्यापूवी बराि वळे आपले हित्तस्वास्र्थय प्राप्ि कन न घेण्याकरिा घालवावा लार्िो. 
सवगसाधारणपणे बहुिेक सारी माणसे झोपलेली असिाि त्या वळेी आपला नट एखाद्या करुणरसप्रधान 
नाटकाच्या शवेटच्या अंकािील आपले कहठण काम वठवीि असिो. िो घरी येिो िेव्हा इिर सारी मंडळी 
झोपलेली असिाि. यामुळे घराि शािंिा असिे. हििा िायदा घेऊन कोणत्याही प्रकारिा अडथळा 
येण्यािा संभव नसलयामुळे आर्ामी नाटकािील आपलया भहूमकेच्या ियारीिे हििन करण्याि िो या 
आपलया वळेेिा िायदेशीर रीिीने वापर करीि असिो.” 

 
“अथािि, दुसऱ्या हदवशी सकाळी इिर सवग लोक ्ठून आपापलया कामाला लार्लेले असिाि 

िेव्हा आदलया रात्रीच्या दीघगकाहलन पहरश्रमाने थकलेला आपला नट आपलया मानहसक श्रमािा भार्वटा 
भन न काढण्यासाठी जर खूप ्शीरापयगन्ि झोपून राहहला िर त्याि काय आियग?” 

 
“इिरािंी मात्र कलपना असिे की, आदलया रात्री िो कोठे िरी िनै करायला रे्लयामुळे त्याला 

जार्रण घडलेले असाव.े” 
 
“काही नाटकमंडळ्यानंा आपण आपलया नटानंा सिि कामाि रंु्िवनू ठेविो आहण कडक हशस्िीिे 

धोरण ठेवनू त्यानंा जरबेि ठेविो याबद्दल अहभमान असिो. िे आपलया िालमी सकाळी नऊ वाजिा 
ठेविाि; आहण आदलया रात्री अकरापयगन्ि त्याचं्या शके्स्पीअरच्या एखाद्या करुणरसप्रधान नाटकािा प्रयोर् 
रंर्भमूीवर िाललेला असिो.” 

 
“अशा नाटकमंडळ्या आपलया व्यवस्स्थिपणािी आहण हशस्िीिी प्रौढी हमरवीि असलया िरी 

आपलया नटाहंवषयी त्याचं्या मनाि काही हविार असिो असे हदसि नाही. आहण एका दृट गीने िेही ठीकि 
आहे. अशा नाटक मंडळ्यािंले नट हदवसािूंन िीनदा मोठ्या आरामाि “मन ” शकिाि आहण दर सकाळ-
दुपारी िीन वरे्वरे्ळ्या नाटकाचं्या िालीमीही कन  शकिाि.” 

 
“िा-ला-ला-बू-ंबू-ंबूं....” नाटकािी नाहयका त्या मडंळीिील प्रमुख नटी हलक्या आवाजाि 

आपलया त्या प्रवशेािील जोडीदाराला सारं्ि असिे आहण अखेरीस “मी कोिाकडे जाऊन त्यावर बसिे” 
अशा रंर्सूिनेिी त्याि भर घालिे.” 

 



 अनुक्रमणिका 

“यावर नायक ्त्तरादाखल अधगस्िुट स्वराि, “मा-ला-ला-बूम् -बूम् -बूम्  इत्याहद इत्याहद” 
बोलिो; आहण मी कोिाकडे येऊन रु्डघा मोडून बसिो आहण िुझ्या हािािे िुंबन घेिो.” ही रंर्सूिना 
म्हणिो. 

 
“आम्ही दुपारी आपलया िालमीसाठी जािो िेव्हा या अशा सकाळच्या िालमी संपवनू आलेला नट 

आम्हाला भेटिो. सबधं सकाळभर िालमी केलयानंिर आिा सबधं हदवस िो र्ावभर भटकायला मोकळा 
असिो.” 

 
“कोठे हनघालाि?” िो हविारिो. ‘नाटकाच्या िालमीला?’ ‘काय सारं्िा काय? दुपारी िालीम? 

इिक्या ्शीरा! ‘िो ्पहासाने आहण काहीशा अपमान करण्याच्या बुध्दीनेि ्द्र्ारिो. मनािलया मनाि 
त्यािे हविार िाललेले असिाि, “काय आळशी आहण अव्यवस्स्थि आहेि हे लोक!” आहण मर् िो मोठ्याने 
म्हणिो, ‘ही काय नाटक मडंळी िालहवण्यािी पध्दिी? मी िर आपली नाटकािी िालीम संपवनू आलो 
की! खरेि. सबंध नाटकािी िालीम झाली. आम्ही सकाळी नऊ वाजिा िालीम सुरु करीि असिो.” हे 
शवेटिे शब्द िो आमच्या ्शीरा जाणाऱ्या नटाकडे िुच्छिेच्या नजरेने दृहट गके्षप कन न आहण आपण 
त्याच्यापेक्षा िार वरच्या दजािे कलाविं आहोि अशा घमेंडीच्या अहवभावाि ्च्चाहरि असिो.” 

 
“पण हे हकिीही हवस्िाराने साहंर्िले िरी न संपणारे आहे, त्या नाटकमंडळ्याचं्या ठेवणीिील 

िथाकहथि ‘कला’ काय असिे यािंी मला अर्ाऊि पूणग कलपना असिे.” 
 
“हे सारे पाहून माझ्या मनाि एकि प्रश्न ्भा राहिो िो हा की : िारं्लया नाटकर्ृहािून पुष्ट्कळसे 

असे व्यवस्थापक आहेि की, जे मनापासून खऱ्याखुऱ्या कलेिी हनमितमिी करण्याकरिा झटू इस्च्छि असेल 
िरी त्यानंा या प्रकारिी ही कडक याहंत्रक हशस्ि योग्य आहण स्पृहणीय वाटिे. परंिु अशा रीिीने 
हहशबेिपासनीस, खहजनदार, कारकून, यानंी हनमाण केलेलया मानदंडानुसार कलाविं नटािंी कामहर्री 
बरीवाईट ठरहवणाऱ्या हदग्दशगकानंा दुपारपयगन्ि झोपून राहणाऱ्या आहण त्यामुळे व्यवस्थापकीय किेरीच्या 
कामाि र्ोंधळ ्डवनू देण्याला कारणीभिू होणाऱ्या आमच्या नटाचं्या कलात्मक किृगत्वािे हदग्दशगन 
करावयाला नेमणे हकिपि ्हिि ठरेल! आहण िे त्यािें किृगत्व कायास्न्वि करणे त्यानंा हकिीसे जमेल; 
अथवा खऱ्या नटानंा केवढे मानहसक पहरश्रम, जीहविकायग आहण आिंहरक ्दे्रक आपलया आवडत्या 
कलेच्या वदेीवर समपगण कराव ेलार्िाि हे त्यानंा हकिीसे समजू शकेल? 

 
“या प्रकारच्या लहानसहान दुकानदार अथवा कारकून याच्या मनोवृत्तीच्या व्यवस्थापकाचं्या 

पकडीिून आपण कसे मुक्ि होणार? ज्यानंा खऱ्या कलाविंाच्या हेिंूिी जाणीव आहण समज आहे, त्यािें 
मुख्य ध्येय काय असिे यािी ज्यानंा कलपना करिा येिे आहण त्याच्याशी कसे वार्ाव ेयािी ज्यानंा हक्षिी 
आहे असे लोक आपणाला कोठे आहण कधी हमळणार?” 

 
“आहण या स्स्थिीि आधीि िार मोठ्या भाराखाली दडपून रे्लेलया या प्रकारच्या खऱ्या 

कलाविंावर िे लहान भहूमका करिाि का मोठ्या करीि असिाि हे ध्यानािही न घेिा, मी अहधकि भार 
घालीि आहे. त्यािंा ्रलासुरला थोडासा वळे त्याचं्या कामािील मध्यान्िरे त्याचं्या प्रवशेामंधील मोकळा 
वळे आहण िालमीमधील हरकामपणािे िास, हे सारे त्यानंी आपलया िंत्रािा स्वाध्याय कन न त्यािा हवकास 
करण्याि घालवाविे असे मी त्यानंा सारं्ि आहे.” 



 अनुक्रमणिका 

“अशा कामाकहरिा, मी िुम्हाला आकडेवारीने दाखवनू हदलयाप्रमाणे, भरपूर वळे हमळण्यासारखा 
आहे.” 

“म्हणजे िुम्ही हबिाऱ्या त्या नटानंा थोडासा वकोास घेण्यापुरिा हमळणारा वळेही त्यानंा मृिप्राय 
टाकणार म्हणावयािे.” 

 
“नाही. मुळीि नाही. मी हनहििपणे सारं्िो, मुळीि नाही. नटाला सवाि अहधक थकवा आणणारी 

कोणिी र्ोट ग असेल िर िी रंर्पटामध्ये दोन प्रवशेाच्या दरम्यान हरकामटेकडेपणाने माशा मारीि बसणे 
अथवा हटवलयाबाव्हलया करीि राहणे ही होय.” 
 

७ 
 

“असे अनेक नट आहण नटी असिाि की जी आपलया कामाि सजगक प्रवृत्ती दाखहवि नाहीि. 
नाटकर्ृहाच्या आपलया बाहेरच्या जीवनाि आपली कलपनाशक्िी आहण सुप्ि मनािे कायग यािंा ्पयोर् 
कन न आपलया भहूमका िी हवकहसि करीि नाहीि; अथवा वठवीि नाहीि.िी िालमींना हजर राहािाि; 
आहण त्यानंा जे करावयाला साहंर्िले जािे िे मुकाट्याने करिाि; आहण बाकीिा वळे केवळ स्वस्थ बसून 
राहािाि; खूप प्रयत्न केलयानंिर क्वहिि एखाद्या वळेी अशा हनस्ष्ट्क्रय नटाचं्या मनािं एखादी हठणर्ी 
पाडण्याच्या कामी हदग्दशगकाला यश हमळिे. अथवा या आळशी लोकानंा दुसऱ्या एखाद्याने काही िारं्ली 
पकड दाखहवली िर िी पाहहलयामुळे िेिना येिे आहण त्यािे अनुकरण कन न नाटकाहवषयीच्या स्विःच्या 
भावनानंी िी प्रज्वहलि होिाि. अशा प्रकारच्या अनेक आडहर्ऱ्हाईकी संवदेनानंिर जर त्याचं्याि काही 
थोडी िार िरी प्रहिभा असेल िर त्यानंा आपलया स्विःच्या भावना जार्ृि कन न घेऊन स्विःच्या दृट गीने 
आपलया भहूमकेिी थोडीिार पकड हमळहविा येिे. अशा क्षीण सजगक शक्िीच्या नटानंा जारे् कन न 
कायगक्षम करण्यासाठी हकिी वळे मेंदूिी शक्िी खिग करावी लार्िे, सहनशीलिा बाळर्ावी लार्िे, 
वरे्वरे्ळ्या युक्त्याप्रयुक्त्या आहण योजना आखण्यािे कायग कराव े लार्िे, हे आम्ही हदग्दशगकि समजू 
शकिो. आशा प्रकारच्या नटी मोठ्या र्ोडव्याने आहण नखरेलपणाने आम्हाला सबबी सारं्ि असिाि की, 
‘काय कराव ेहो! -भहूमकेशी समरस झालयाहशवाय मला मुळी कामि करिा येि नाही. एकदा िशी स्िूिी 
आली की, सर्ळे काही ठाकठीक होइल! हे त्या अशा मोठ्या अहभमानाने आहण िुशारकीने सारं्ि असिाि 
की जणू काही हा प्रकार म्हणजेि त्याचं्या स्िूिी आहण प्रहिभासंपन्निेिे खास लक्षण र्णण्याि याव!े” 

 
“अशा रीिीने इिरािे काम आहण सजकग िा यािंा िायदा घेणाऱ्या, या एक प्रकारच्या ऐिखाऊ 

मंडळीमुळे समरंथ संघाच्या कायगक्षमिेच्या प्रर्िीि िार मोठा अडथळा ्त्पन्न होि असिो, हे मी खुलासेवार 
सारं्ण्यािी र्रज आहे काय? अशा लोकामुंळेि नाटक रंर्भमूीवर येण्यास आठवडेच्या आठवडे ्शीर होि 
असिो. िे स्विः आपलया कामाि आळस करिाि एवढेि नव्हे िर त्याचं्यामुळे इिरांच्याही कामािा र्ोंधळ 
होिो. त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्या त्याचं्या जोडीदारानंा यािा आळस िालहवण्यासाठी जास्िीि जास्ि 
पहरश्रम कराव ेलार्िाि. त्यािा पहरणाम िे अत्यहभनय कन  लार्ण्याि होिो. आहण त्यामुळे िे स्विःि जर 
आपलया कामाि िारसे खंबीर नसिील िर त्याच्या कामािा पूणगपणे नाश होिो. आपलयाला योग्य साथ 
हमळेनाशी झाली की मनःपूवगक काम करणारे नट अशा आळशी नटानंा िैिन्य आणण्यासाठी भलिे पहरश्रम 
कन  लार्िाि आहण त्यामुळे त्याचं्या स्विःच्या कामािा दजा हबघडून जािो. िे स्विःला हवहित्र 
मनःस्स्थिीि घालून घेिाि आहण प्रयोर् सुहवहहि होण्याच्याऐवजी िो र्हिहीन बनिो व हदग्दशगकाला 
पहरणामाच्या समरंथपणाकडे लक्ष देण्याच्या ऐवजी त्याचं्या हवहशट ग वैयस्क्िक र्रजाकंडे ध्यान पुरवाव े
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लार्िे. स्वाभाहवकि अशा एका हनस्ष्ट्क्रय नटीच्या वार्णुकीमुळे अहिरंहजि, कृहत्रम अहभनयािी िालमीि 
भर पडिे आहण हिच्याबरोबर काम करणाऱ्या नटाचं्या कामािही खऱ्या भावनािंा आहवष्ट्कार आहण 
हजविंपणा हशल्लक राहाि नाहीि. दोन नटानंी अशा रीिीने र्ाडा आडमार्ावर नेला की, मर् हिसरा आहण 
िौथाही िसेि कन  लार्ण्यास वळे लार्ि नाही आहण अखेरीस नीट सरळ मार्ाने, संथपणे िाललेला 
एखाद्या नाटकािा र्ाडा केवळ एकि नट सपशले ्लथून टाकून खड्याि पाडू शकिो. हबिारा हदग्दशगक, 
हबिारे नट” 

 
“यावर िुम्ही म्हणाल की, अशा िऱ्हेने कायगक्षम सजगक शक्िी आहण त्याबरोबर हिच्या अहभव्यक्िीिे 

िंत्रही अहवकहसि असलेलया नटानंा आरंभीि संघािून काढून टाकणे योग्य होणार नाही काय? परंिु 
त्यािली दुदैवािी र्ोट ग आहे की, अशा मंडळीमध्ये पषु्ट्कळ लोक असे असिाि की, त्याच्या हठकाणी 
आवश्यक प्रहिभा अस्स्ित्वाि असिे. या रु्णािी देणर्ी नसलेले नट इिके आळशी आहण हनस्ष्ट्क्रय 
राहाण्यास धजणारि नाहीि. पण नैसमितर्क देणग्या असलेले हे लोक मात्र काहीही पवा न करिाना 
आळशीपणाने भरपूर सवलिी घेिाि. त्यािंा अनेक वळेा खरोखरि असा हववकोास असिो की, स्िूिीला 
भरिी येऊन अनुकुल वारे वाहीपयगन्ि वाट पहाणे हे आपले पहवत्र किगव्य आहे.” 

 
“या सवग हवविेनावन न िुम्हाला हे स्पट ग झाले असेल की, िाहलमीमधून दुसऱ्याच्या कामािंा 

र्ैरहशस्ि वापर करणे, त्यािा र्ैरिायदा घेणे योग्य नाही. आपली स्विःिी भहूमका सजीव करण्याकरिा 
ज्याने त्याने आपलया स्विःच्या हजविं भावनािंा वापर केला पाहहजे. प्रत्येक नट प्रत्येक नाट्यहनमितमिी 
करिाना असे करीि राहील िर िो आपलया स्विःच्या कामाला पुट गी आणील एवढेि नव्हे िर त्या नाटकाि 
काम करणाऱ्या सवांच्याि कामाला त्याच्याकडून त्यामुळे साहाय्य हमळेल. याच्या्लट दरेक नट दुसरा 
काय करिो आहे हे पाहण्यावरि हवसंबनू राहील िर कोणाकडून काहीि हनमितमिी होणार नाही. हदग्दशगक 
प्रत्येक नटासाठी त्यािे काम कन  शकणार नाही. नट म्हणजे काही काळसूत्री बाहुली नव्हि.” 

 
“िेव्हा आिा हे िुमच्या ध्यानाि आले असेल की, प्रत्येक नटाने आपली स्विःिी इच्छाशक्िी आहण 

िंत्र ही पहरणि करणे आवश्यक आहे. िो आहण त्यािे इिर जोडीदार यानंी त्या हनमितमिीमधील आपला 
स्विःिा सजगनमलूक भार् घरी िालमीच्या वळेी पहरणि कन न आपापली भहूमका ज्याने त्याने आपलया 
सामर्थयानुसार पहरपूणग रीिीने वठहवण्यािा प्रयत्न करणे हे त्यािील प्रत्येकािे किगव्य आहे.” 

 
८ 
 

“आपली कला आहण अनुषंर्ाने आपली संस्था याचं्यापुढिी समस्या, नाटक आहण त्यािील भहूमका 
याचं्या आंिहरक जीवनािी हनमितमिी करणे, त्यािंा मौहलक आशय आंहर्क आहण नाट्यात्मक कृिीिून व्यक्ि 
करणे, नाटककाराला आपले नाटक हलहहण्याला अथवा कवीला आपली काव्यहनमितमिी करण्याला प्रवृत्त 
करणारी मलूभिू कलपना व्यक्ि करणे ही आहे.” 

 
“रंर्भमूीच्या पहरसरािील सवगच्या सवग कायगकिे दारवान, प्रवशेपहत्रका घेणारा आहण पे्रक्षकानंा 

जाग्यावर नेऊन बसहवणारा माणूस, त्यािप्रामाणे पे्रक्षकाशंी संबधं येणारे व्यवस्थापक आहण त्यािे 
साहाय्यक आहण शवेटी खुद्द नट, हे सारेि नाटककार, संर्ीि हनयोजक याचं्या बरोबरीनेि त्याचं्या त्या 
नाटकाच्या प्रयोर्ािे सहहनमािेि आहेि. िे सवगि आपलया कलेच्या मूलभिू ्दे्दश्यािे सेवक आहेि आहण 
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म्हणूनि त्या सवांनाही हििे हनयम लार्ू आहेि. िे सारेि या हनमितमिीिे हवनापवाद सहभार्ी आहेि. जो 
कोणी कोणत्याही रीिीने, आपला मलूभिू हेिू कायगवाहीि आणण्यासाठी आपलयाकडून व्हावयाच्या 
सामुदाहयक प्रयत्नाि अडथळा आणीि असेल िो आपलया संघटनेला अहनट ग वाटणारा सदस्य मानला 
जाऊन िसे जाहीर झाले पाहहजे. आपलया रंर्मंहदरािील पे्रक्षकािें स्वार्ि करणाऱ्या व्यवस्थापक 
मंडळीिील एखाद्याने आलेलया पे्रक्षकापंकैी कोणािाही अवमान केला अथवा त्यांिे योग्य रीिीने स्वार्ि न 
करिा त्याला मनस्िाप होईल असे विगन केले, िर आपले आपलया कलेहवषयीिे साकलयाने जे ्हद्दट ग 
आहे, त्याि त्याने बाध आणला असे होईल. त्यािी वार्णूक बेमुविग असली, पोषाख अस्वच्छ आहण र्बाळ 
असला, ठरलेलया वळेापेक्षा सुरुवािीिा पडदा ्घडण्यास ्शीर झाला, प्रयोर् कंटाळवाणा आहण पसरट 
होऊ लार्ला, िर पे्रक्षकाच्या मनावर ्दासीनिेिी छाया पसरिे आहण नाटककार, हदग्दशगक आहण नट या 
सवांच्या एकमुखी प्रयत्नानंी जे मुख्य हविार आहण भाव त्यानी रंथहण कराव े म्हणून प्रदमितशि केले जािाि 
त्याचं्याकडे त्यािें अवधान राहू शकि नाही. कशाला ्र्ाि नाटकाला आलो असे त्यानंा वाटू लार्िे. 
त्यािा हवरस होऊन प्रयोर्ािा बेरंर् होऊ लार्िो व रंर्भमूीिे सामाहजक, कलात्मक आहण शकै्षहणक 
प्रयोजन हविल होिे.” 

 
“नाटककार. हदग्दशगक, नटवर्ग हे सवग पददीपाचं्या अलीकडच्या बाजूला हवहशट ग पहरणामािी 

हनहमंिी करण्याकहरिा आपले कायग प्रयत्नपूवगक करीि असिाि; िर पे्रक्षकाचं्या, त्यािप्रमाणे प्रयोर्ाि 
प्रत्यक्ष भार् घेणाऱ्या नटाचं्या आहण कामर्ाराचं्या मनःप्रवृत्ती सुप्रसन्न राहाव्याि ही कामहर्री व्यवस्थापक 
आहण त्यािे सहाय्यक यानी पार पाडावयािी असिे. नटापं्रमाणेि पे्रक्षकही नाट्यप्रयोर्ाि प्रत्यक्ष भार्ीदार 
असिाि. याकरिा त्या दोघानंाही आपापलया भूहमकािंी ियारी करणे जन र असिे, व त्यामुळे 
पे्रक्षकालासुध्दा, नाटककाराला जे हविार त्याच्यापयगन्ि पोिवावयािे असिाि िे रंथहण करण्याला स्विःला 
समथग करण्यासाठी एक हवहशट ग मनःस्स्थिी ियार करणे आवश्यक असिे.” 

 
“रंर्भमूीवरील कायगकत्यािे हे परस्परावलंबन आपलया कलेच्या अंहिम पहरपूिगिेसाठी केवळ 

प्रयोर्ाच्या वळेी प्रभावीपणे अस्स्ित्वाि राहाव ेलार्िे असे नव्हे िर िालमीच्या वळेीही त्यािी आवश्यकिा 
असिे. एखाद्या िालमीमध्ये जर काहीि ्पयुक्ि कायग झाले नाही िर हिच्या कामाि अडथळा आणणारे 
लोक आपलया कायाच्या मुख्य प्रयोजनाला अडथळा आणीि आहेि असे मानले पाहहजे. कलाविंाना 
यशस्वी रीिीने कायगक्षम होिा येण्याकहरिा काही एका हवहशट ग प्रकारच्या पहरस्स्थिीिी आहण वािावरणािी 
आवश्यकिा असिे. ही पहरस्स्थिी आहण वािावरण हबघडवणारी व्यक्िी ही स्विःिा, त्यािप्रमाणे हजिी िी 
घटक असिे त्या संस्थेिाही द्रोह करीि असिे. हबघडलेली िालीम भहूमकेवर अहनट ग पहरणाम घडवनू 
आणिे. हबघडलेली भहूमका नाटककाराच्या हविारािंा योग्य रीिीने आहवष्ट्कार कन  शकि नाही. म्हणजेि 
वरे्ळ्या शब्दाि, हनमितमिीिा जो मलूभिू महत्वािा हेिू िोि त्यामुळे हविल ठरिो.” 
 

❋ ❋ 
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१५अभ्यासक्रमाच्यासाध्याचंाआकृणतबंि 
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आज मला राखमनाव याचं्या घरी जाण्यािा योर् आला. िे कसलया िरी ियारीच्या अर्दी ऐन 
र्डबडीि असलेले हदसले. िे काही नमुने कापीि होिे. हिकटवीि होिे. ज्या खोलीि िे हे काम करीि 
होिे िीि हजकडे हिकडे त्याचं्या कामािा पसारा पडला होिा. आहण त्यामुळे त्यािंी पत्नी अहिशय र्ोंधळून 
रे्ली होिी. 

 
“कसली ियारी िालली आहे िुमिी?” 
 
“लोकानंा मला एक र्ंमि दाखवावयािी आहे. िुला काय वाटले, मी ही नुसिी हरकामपणािी 

कामहर्री िालहवली आहे? नाही. याच्या मारे् एक शकै्षहणक हेिू आहे. ्द्यापयगन्ि एकि नव्हे िर या 
असलया पिाकािंा एक ढीर्च्या ढीर् ियार करावयािा आहे.” यानंी मोठ्या ्त्साहाने खुलासा केला. 

 
“अशा िशा रंर्वावयाच्या पाट्या नव्हिे. हे काम अहिशय िारं्ले आहण व्यवस्स्थि झाले पाहहजे. 

आपलया शाळेिलया वर्ाच्या हभिीवर त्या लाववायाच्या आहेि. हकिी िरी काम पुरे करावयािे आहे अजून. 
आहण िात्साव स्विः हे सारे पहावयाला येणारे आहेि. त्यानंी िे पाहहलयानंिर आपण िे हभिीवर लाव.ू 
आपलया अहभनय पध्दिीिे सवगसाधारण स्वन प काय आहे, हे प्रभावी रीिीने त्याच्या द्वारा दमितशि करावयािे 
आहे. ही रेखाहिते्र आहण िू आिा पाहिो आहेस िसलया पिाका या सवांच्या द्वारा िे प्रकट झाले पाहहजे 
आहण त्यािबरोबर आपलया पध्दिीिील वरे्वरे्ळ्या भार्ािें परस्पर संबंधही त्यावन न कळून आले 
पाहहजेि.” 

 
मर् राखमनावनी, आपण िालहवलेलया त्या साऱ्या ियारीिे कारण मला खुलासेवार साहंर्िले. 

आमच्या शालेय अभ्यासक्रमािील सवोच्च हबदूला आम्ही आिा येऊन पोिलो होिो. 
 
“अथाि आपलया कामािे केवळ स्थूल आहण सवगसाधारण न पि त्यािून दाखहवण्यािा आमिा 

प्रयत्न आहे.” राखमनाव मला घाईघाईने थोडक्यािं समजावनू सारं् ूलार्ले. “आपण जे हशकलो त्यािी 
िेरिपासणी करण्याला आपण शकेडो वळेा येऊ हकबहुना सबधं आयुष्ट्यभर आपलयाला करीि रहाव े
लारे्ल. पण िे िारं्लेि आहे. आपण आिापयगन्ि जे काही हशकलो त्यािा ्द्या आपण िाळेबंद पाहू. 
म्हणजे त्यावन न आपण हकिी प्रर्िी केली यािी आपलयाला कलपना येईल. ्द्या िुम्हाला हेि हदसणार 
आहे.” 

 
एखाद्या लहान मुलाच्या ्त्साहाने आपलया समोरच्या सामानाच्या हढर्ाऱ्याकडे त्यानंी मोठ्या 

अहभमानाने माझे लक्ष वधेले. 
 
“आज आम्ही इथे जे जे ियार कन  िे िे सारे ्द्या शाळेि माडंण्याि येईल. हिथे िे सारे अहिशय 

व्यवस्स्थि आहण पध्दिशीर रीिीने माडंलेले हदसेल आहण या दोन वषामध्ये आपण काय साध्य केले यािी, 
सूयगप्रकाशाइिकी स्वच्छ कलपना ्द्या त्यावन न िुम्हाला येईल.” 
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राखमनाव काम करिा करिा बोलि होिे; आहण बोलिा बोलिा काम करीि होिे. एकमेकािी 
र्िी वाढवावयाला त्या दोहोंिी परस्परानंा मदि होि होिी.  

 
नाटकर्ृहािील दोन सहाय्यक त्याचं्या मदिीला आले. मीही त्यानंा मदि करु लार्लो. रात्री खूप 

्शीरापयगन्ि मी िेथेि होिो. 
 
२ 
 

आज राखमनावनी जाहीर केले की, सर्ळी हनशाणे, पिाका, हभत्तीपत्रके वर्ैरे सारी प्रदशगनािील 
पे्रक्षार्ृहाच्या ्जव्या बाजुच्या हभिीवर लावण्याि येणार आहेि. नटाच्या बाह्य आहण आंिहरक अशा दुहेरी 
ियारीच्या हनदशगन करणाऱ्या या प्रकारच्या साऱ्या र्ोट गी त्या हभिीवर लावण्याि येिील. 

 
“िेव्हा, हमत्रहो! ्जव्या बाजूला नटाच्या वैयस्क्िक ियारीच्या साऱ्या बाबी आहण डाव्या बाजूला 

भहूमकेच्या ियारीच्या साऱ्या पायऱ्या िुम्हाला हदसून येिील. आपले काम येवढेि की, िुम्हाला ज्या 
पध्दिीने हशकहवण्याि आले हिला अनुसन न, आहण िारं्ले हदसले अशा रीिीने ही हनशाणे, पिाका आहण 
पत्रके सबधं योजनेि िपखल बसिील, अशी योग्य हठकाणी लावावयािी.” 

 
त्यािें बोलणे सपंलयानंिर आमिे लक्ष िक्ि ्जव्या हािाच्या हभिीवरि हखळून राहहले; आहण 

हिथलया माडंणीिे दोन हवभार् केलेले आहेि असे आमच्या लक्षाि आले. राखमनावच्या योजनेप्रमाणे 
त्यािला एक भार् नटाच्या आंिहरक रु्णाचं्या ियारीिील घटकाचं्या दृट गीने देण्याि आला होिा. िर 
दुसऱ्याि शारीहरक ियारीच्या वैहशष्ट्ठ्यािंा अिंभाव झाला होिा. 

 
“कलेला सुव्यवस्थेिी िाड असिे. िेव्हा हमत्रहो! आिापयगन्ि िुम्ही जे काही इथे हशकला, आहण जे 

िुमच्या डोक्याि इिस्ििः अव्यवस्स्थि मोकाटपणे वावरि असेल िे सारे हवर्िवार एकहत्रि कन न िुमच्या 
आठवणीच्या ्िरंडीवर हशस्िशीरपणे माडूंन ठेव ूया.” 

 
सवग ध्वज पे्रक्षार्ृहाच्या ्जव्या बाजूला नेण्याि आले. वान्या मोठ्या ्त्साहाने हे काम करण्याि 

भार् घेि होिा. त्याने आपला डर्ला काढून ठेवला होिा आहण एक लाबंलिक सुन्दर हभत्तीपत्रक घेऊन 
िो िालला होिा. याच्यावर पुस्ष्ट्कनिे सूत्रवाक्य हलहहलेले होिे. 

 
“भावनािंी प्रामाहणकिा र्ृहीि पहरस्थिीिील भावािंी यथाथगिा, यािंी नाटककाराकडून आमिी 

मने अपेक्षा करीि असिाि.” त्याच्या नेहमीच्या अत्युत्साही स्वभावाप्रमाणे, एका हशडीवर िढून िो िी पाटी 
डाव्या हािच्या कोपऱ्याि वरच्या बाजूला हखळ्याने ठोकण्याच्या बेिाि होिा; इिक्याि राखमनावनी 
घाईघाईने त्याला अडहवले.” 

 
“अरे! अरे!! काय िालहवले आहेस िू? िुला िे हिथे िसे लाविा येणार नाही. प्रत्येक वस्िूिी 

माडंणी सकारण झालेली असली पाहहजे. अहभनयाि धसमुसळेपणा िालि नसिो.” 
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“पण इथे िी िार छान हदसेल. नक्की! पाहा िरी! अर्दी खात्रीने सारं्िो मी” वान्या ्त्साहाने 
म्हणाला. 

 
“पण त्यािा हिथे काही अथग होि नाही बटेा!” राखमनाव त्यािी खात्री पटहवण्याकरिा म्हणाले. 

“पायाला आधार देणारी आपली साधने िुला डोक्यावर कशी ठेविा येिील कधी? हविार िरी काय आहे 
िुझा? पुस्ष्ट्कनिे हे हवधान हा आपलया साऱ्या कायगक्रमािा पाया आहे. आपली पध्दिी त्याच्यावर ्भारलेली 
आहे. हवसन  नकोस हे. आपलया सजगनप्रहक्रयेिी िी मलूभिू भहूमका आहे, असे आपणाला म्हणिा येईल, 
आहण म्हणूनि िे पत्रक आपलयाला आपलया ब्रीदवाक्याशजेारी , खालच्या बाजूला, परंिु अर्दी ठळक 
जार्ी लावले पाहहजे. आहण हभिीवरील एकाि नव्हे िर दोन्ही भार्ाि िे सारखेि हवस्िारलेले असले 
पाहहजे. कारण भूणमकाजिण्याप्रमािेच भूणमकेलाआंणिकसािनानंीअविंुणठत करण्यातही िे हििकेि 
सहभार्ी आहे. पाहू या त्याला कोणिी मानािी जार्ा देणे ्हिि होईल िे. या इथे हभिीच्या मध्यावर 
पुस्ष्ट्कनिे िे शब्द हवराजू दे.” 

 
पॉल आहण मी, त्यानंी दाखहवलेलया जारे्वर िे पत्रक िाणून लावण्याला मदि करीि होिो आहण 

हभिीच्या अर्दी खालच्या बाजूला हखळा ठोकून िो पक्का करणार इिक्याि राखमनावनी पुन्हा आम्हाला 
रोखले. िे म्हणाले की, अर्दी खालच्या बाजूला हभिीच्या िळाशी हिच्या दोन्ही अंर्ानंा आपण काळसर 
रंर्ािी एक अरुन्द पिाका लाव!ू त्यावर शब्द असिील, अणभनयसािना. इिर सवगही र्ोट गींशी त्यािा संबधं 
असलया कारणाने हिने हभिीच्या दोन्ही बाजू व्यापलया जाणे योग्यि ठरेल. 

 
“या पिाकेने इिर सवग पिाका वढेलया रे्लया पाहहजेि. यािा अथग काय होिो िे लक्षाि आणा.” 
 
वान्या आहण मदिनीसापंकैी एक हमळून िे पत्रक त्याच्या योग्य जार्ी लावीि होिे. आहण 

राखमनाव व मी हनकोलस करीि असलेलया कामाकडे पाहि होिो. सवग ध्वजािंी एकूण कलात्मक माडंणी; 
आहण त्याआधी त्यािें र्ट कन न त्याचं्या माडंणीच्या आराखड्याि नकाशा ियार करणे ही कामे अहधकृि 
रीत्या त्याच्याकडे सोपहवण्याि आली होिी. 

 
“पण, बेटा हनकोलस! आपलया मलूभिू भहूमका हित्राच्या पायर्थयाशी असलेली कृती हा शब्द 

हलहहलेली पिाका िेथून काढून िी िू वरच्या बाजूला अर्दी मार्थयावर नेऊन ठेवली आहेस. म्हणजे हविार 
िरी काय आहे िुझा? िी पुस्ष्ट्कनच्या त्या ब्रीदवाक्याच्या बरोबरीने, त्याच्या शजेारी असावयाला हवी. 
कारण त्याच्या बरोबरीनेि आपलया कामाि हहलाही महत्व आहे.” 

 
“खरेि, या पिाकािें रंर् इिके सारखे आहेि की, त्यामंधला िरक मला ओळखू सुध्दा येि 

नाही.” वान्या दुसरी एक लाबंि लाबं पिाका कशीबशी आणीि असिा ्द्र्ारला.” 
 
िेही एक ब्रीदवाक्य आहे. आपलया मलूभिू ित्वापंैकी हिसरे; जाणिवेच्या मािाने नेणिवेकडे 

राखमनाव म्हणाले; आहण पुस्ष्ट्कनच्या ध्येयवाक्याच्या शजेारी ्जव्या बाजूला हभिीच्या पायर्थयाशी िे 
लावण्यािी जार्ा त्यानी हनदमितशि केली. 
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“आिा छान जमले. आिा हभिीच्या दोन्ही भार्ाि आपली मौहलक ित्वािंी ध्येयवाक्ये लावनू 
झाली. आिा आपलया वरच्या बाजूला डाव्या आहण ्जव्या हािाला काय लावायिे त्यािी हनवड केली 
पाहहजे. डाव्या बाजूला आपण मानसतंत्र आहण ्जव्या बाजूला बाह्यतंत्र या दोन पिाका लाव ूया. ह्या त्या 
पिाका त्यािील प्रत्येकीि नट आपली ियारी कशी करिो यािंील हनम्मा भार् हनदमितशि होिो. हे काही 
लहानसहान काम नव्हे. यानंिर आिा िुम्हाला त्याचं्याबरोबर येणारा बाकीिा सारा िपशील या हठकाणी 
एकहत्रि झालेला आढळून येईल. हा पहा लहान लहान हनशाणािंा एक र्ठ्ठा. िे सारे एकाि रंर्ािे आहण 
सारख्याि आकारािे आहेि. आन्तणरक सजणक अवस्थेची अंर्भिू असलेली िी द्रव्ये होि. पाहा : 
सत्यसंवेदना, भानस्मृती, साविानता, मूलघटकआणिउदे्दश्ये.” 

 
“अरे, पण थाबंा!” राखमनाविा िेहेरा एकदम हविारक्रािं झालेला हदसला. “िुम्हाला िी 

एवढ्याि वर िढहविा येणार नाहीि. मधली सबधं एक पायरीि र्ाळिील की िुम्ही?” 
 
“काय राहहले आमिे?” आमच्यािील अनेकानंी हविारले. 
 
“एक महत्वािा, अहिशय महत्वािा घटक. नटाच्या ियारीच्या दोन्ही भार्ाशंी संबंधीि असे 

िुम्हाला पूवगपहरहिि असलेले हत्रकुट : मन, इच्छािक्स्पतीआणि भाव. हे ध्वज अत्यंि मूलभिू महत्वािे 
आहेि हे लौकरि िुमच्या लक्षाि येईल.” नटाच्या ियारी सबंंधाच्या दोन बाजू दशगहवणाऱ्या पिाकाचं्या 
वरच्या बाजूला हे िीन ध्वज एका ओळीि लावण्याच्या कामावर देखरेख करीि राखमनाव बोलि होिे.” 

 
“अजूनही पुष्ट्कळशा लहान आकाराच्या पिाका हशल्लक होत्या. त्यावंर आमच्या अभ्यासक्रमाि 

आलेलया इिर द्रव्यािंी नाव ेहलहहलेली होिी.” 
 
“आिा त्या साऱ्या एका ओळीि एकमेकाशजेारी टारं्ा, म्हणजे टारं्लेलया पट्टट्याचं्या 

माळासंारख्या त्या हदसिील.” राखमनावनी साहंर्िले. 
 
िारसा अहधक हविार न करिा, मानसिंत्राशी संबंहधि असलेलया त्या पिाका - कल्पनािक्स्पती, 

अविान, सत्यसंवेदना, इत्यादी, इत्यादी-टारं्ण्यास सुरवाि केली. अभ्यासक्रमाि ज्या क्रमाने आम्ही िी 
द्रव्ये अभ्याहसली होिी त्या क्रमाने आम्ही िी लावली. परंिु बाह्य िंत्राच्या संबधंािील द्रव्याशंी पोििाि 
आम्ही थाबंलो. कारण त्याि सुरवाि कोठे करावी यािी आम्हाला नीट कलपना येईना. 

 
“िुम्ही स्नायूतंीलतािकाढूनटाकण्यापासून आपलया कामाला सुरवाि केलीि.” राखमनावनी 

आम्हाला मदि करण्याच्या दृट गीने सुिहवले. नटािे स्नायू ओलया दोरखंडासारखे िाठ असिील िोपयगन्ि 
िो कृिी करण्याला समथग होऊ शकणार नाही. िाणलेले स्नायू हे िाणलेलया हपळाच्या दोरखंडासारखे 
असिाि. हनमाण झालेलया भावना कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे नाजूक परंिु एकजीव असिाि. कोळ्याच्या 
जाळ्यानंी दोरखंडे िुटणार नाहीि. याकरिा बाह्यिंत्रािे पहहले अरं् म्हणून, स्नायतूील ताि नाहीसा
करिे, ही पिाका लावा. 

 
त्याच्या शजेारी आम्ही प्रकटनक्षमिारीणरकणिक्षि ही पाटी लावली. हिच्या पहरसराि शारीहरक 

व्यायाम, नृत्य, कसरिी, िलवारीिे हाि, कुस्िी, मुहट गयुध्द इत्यादी शारीहरक हशक्षणािे सवग प्रकार अन्िभूगि 
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झालेले होिे. लवणचकपिा हा एक स्विंत्र ध्वज होिा. त्यानंिर आला आवाज (याि शवसनहक्रया, आवाज 
लावणे आहण र्ाणे यािंा अन्िभाव होिा.) 

 
यापढुिी जार्ा भाषिहवषयक ध्वजाने भन न काढली होिी. या शीषगकाखाली ्च्चार, हवराम 

आरोहावरोह, शब्द, वाक्ये.... समरंथ भाषणिंत्रि अन्िभूगि केलेले होिे. त्याच्यानंिर बाह्यिणत-लयीचा 
क्रम आला. बाकीच्या इिर सवग पिाका डाव्या बाजूप्रमाणे मानसिंत्राशी समान असणाऱ्या त्या त्या जार्ी 
शारीहरक हवभार्ाि लावण्याि आलया. 

 
भावनाचंी सुसंबध्दताआणितकण िुध्दता हे ध्वज पूवी आम्ही एका बाजूला लावलेले होिे. िसेि 

आिा आणंिक णक्रयाचंी सुसंितताआणितकण िुध्दता हा ध्वज दुसऱ्या अंर्ाला लावला; आहण आंन्तणरक
भूणमकाणिल्प आहण बाह्यभूणमकाणिल्प ही दोन्ही समिोल कन न घेिली. 

 
त्यानंिर बाह्यिंत्राच्या बाजूिा बाह्यरंिमोणहनी, संयम, सफाई, णिस्त, व्हयावसाणयकनीणतआणि

साणंघकएकात्मतेचीसंवेदनक्षमता या पाट्या जोडण्याि आलया. 
 
आिा िक्ि िीन ध्वज लावावयािे राहहले होिे. द्रव्याचं्या र्टाचं्या वर एक एक, - डाव्या बाजूला 

आन्तणरकसजणकअवस्था, ्जव्या बाजूला बाह्यसजणकअवस्था आहण या दोंहोच्यावर, सामाणयकसजणक 
अवस्था, हा हिसरा. या सवाच्या वर आम्ही एक लाबंलिक कोरी पिाका लावली. हिच्यावर काहीही 
हलहहलेले नव्हिे. 

 
यानंिर राखमनावनी आम्हाला पट्टट्यािें एक रंु्डाळे देऊन िंत्रामधील वरे्वरे्ळ्या भार्ाचं्या 

परस्पर संबंधाच्या दृट गींने त्या ध्वजपिाकािंी त्याचं्या सहाय्याने जोडणी करण्यास साहंर्िले. 
 
आन्िहरक हेिूशक्िीच्या हत्रकुटािे हनदशगक असलेले िीन ध्वज, मन, इच्छािक्स्पती, भाव हे वरच्या 

ओळीिील बाह्य आहण आन्िहरक िंत्राच्या छोट्या पिाकाशंी जोडाव े लार्ले. यािप्रमाणे त्याचं्यापासून 
हनघालेलया पट्या वरच्या बाजूला डावीकडे आन्िहरक सजगक अवस्था आहण ्जवीकडे बाह्यसजगक अवस्था 
यानंा जोडाव्या लार्लया आहण त्या दोहोंिा त्याचं्यावर असलेलया सवग सामवाहयक सजगक अवस्था या 
ध्वजाशी संबधं जोडण्याि आला. 

 
या सवग प्रकाराि पट्टट्या रेषािंी एकमेकाि अशी काही रंु्िारंु्ि होऊन रे्ली की, मुख्य 

आकृिीबधंािा हेिू सुलभपणे समजणे अशक्य होऊ लार्ले. म्हणनू हे दुय्यम संबधं असलेलया रेषा काढून 
टाकून िो सुर्म होण्यासाठी िक्ि सवगसाधारण संबधं दशगहवणाऱ्या थोड्या पट्टट्या िेवढ्याि कायम 
ठेवण्यािे ठरहवण्याि आले. 

 
आमिा म्हािारा र्डी हे सारे काम संपलयावर खोली साि करण्यास आला िेव्हा िुम्ही लोकानंी 

काय किरा कन न ठेवला आहे असे म्हणलयावािून राहहला नाही. आम्ही ियार केलेलया या आकृहिबंधािा 
हनकोलसने कार्दावर नकाशा काढून घेिला. 
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३ 
 

िात्साव आहण राखमनाव बरोबरि खोलीि आले. राखमनाव आपलया कामावर खूष असलेले 
हदसि होिे. िात्सावनी ध्वज, पिाका याचं्या माडंणीिी बारकाईने पाहाणी केली आहण िे ्द्र्ारले. 

 
“िार छान! राखमनाव, िार छान! सारे काही स्पट ग आहण हित्रासारखे रेखाटले रे्ले आहे. 

एखाद्या मठ्ठ माणसालासुध्दा यावन न बरोबर कलपना येईल. या दोन वषाि आपण िालून आलेलया भमूीिा 
िुम्ही एक सुन्दर नकाशा, एक मानहित्र ्भे केले आहे. आपलया कामाच्या सुरवािीला सर्ळ्या हवद्यार्थयांना 
मी जे सारं्ावयाला हव ेहोिे, िे आिाि मी एका सुसंघहटि आकाराि सारं्ू शकेन” 

 
“नाट्यकलेसंबधंीच्या िीन प्रमुख दंडकािें मी िुम्हाला हनदशगन केलयानंिर, भहूमका कशी 

जर्ावयािी यािंी आपण बारकाईने छाननी करण्यास सुरुवाि केली; आहण त्यासाठी स्विःिी ियारी कशी 
करावी; त्याकहरिा कसून अभ्यास कसा करावा हेही आपण पाहहले. आपला हा दोन वषांिा अभ्यासक्रम 
केवळ या एवढ्याि र्ोट गींना वाहहलेला होिा.” हे बोलि असिाना त्यानंी, सबधं हभिीच्या खालच्या बाजूच्या 
एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयगन्िच्या लाबंि लाबं पिाकाकंडे अंरु्हलहनदेश केला.” 

 
“या समरंथ अभ्यासक्रमाच्या काळाि, मी वळेोवळेी जी काही हवधाने जािा जािा केली, त्यामंधून 

ज्या मौहलक ित्त्वािंर अहभनयािी आपली पध्दिी आधारलेली आहे त्यािंी िुम्हाला हशकवण हमळाली.” 
 
“त्यािंील पहहले,” िात्साव हवशद कन न सारं्ू लार्ले. “म्हणजे हक्रयाशीलिा हे ित्व होय, हे 

िुमच्या ध्यानाि आले असेल यावन न ही वस्िुस्स्थिी हनदमितशि होिे की, आपण भहूमकाच्या प्रहिमा आहण 
भावना केवळ प्रहिदमितशि करीि नाही िर त्या भूणमकेच्यात्याप्रणतमाआणिणवकारकृणतरूपकरतो.” 

 
“पुस्ष्ट्कनच्या सुप्रहसध्द शब्दािं व्यक्ि झालेले दुसरे ित्त्व िटािे कायग भावहनमितमिी करणे हे नाही, 

तरजीमिूमसहजपिेभावउदभवपावतीलअिीिृहीतपणरस्स्थतीणनमािकरिेहेआहेहेहोय.” 
 
“आपला हिसरा पायािा दर्ड आपली सावभाहवक सेंहद्रय सजकग िा हा आहे. कलात्मक सत्याच्या 

हनमितमिीकरिा जािीवपूिण तंत्राच्या द्वारा सुप्त मनोव्हयापाराचंा िोि, या शब्दाि िो व्यक्ि करिा येिो. 
आपलया अहभनयहवषयक धारणेि आपलया दृट गीपुढे असलेले प्रमुख प्रयोजन आपलया सेंहद्रय प्रकृिीच्या 
सजगनशीलिेला हमळणारी नैसमितर्क पे्ररणा आहण हििी सुप्ि मानहसकिा हे आहे.” 

 
“परंिु आपण सुप्ि मानसािा अभ्यास करि नाही, िक्ि त्याच्याकडे जाण्यािा मार्ांिा स्वाध्याय 

करिो. आपलया सबधं कायगक्रमाि आपण सवग हमळून ज्या र्ोट गींिा शोध घेि होिो त्याचं्या संदभांि आपण 
जो ्हापोह केला त्यािंी आठवण करा. आपले हनयम सुप्ि मानसासंबधंीच्या कोणत्याही अहनहिि आहण 
डळमळीि र्ृहहि कृत्यावंर आधारलेले नाहीि.्लट आपले पाठ आहण हनयम यामध्ये आपण जाहणववेरि 
भर हदला होिा आहण शकेडो वळेा आपण त्यािा पडिाळा स्विःच्या आहण इिराचं्याही बाबिीि घेिला 
आहे. आपलया ज्ञानाच्या स्वाध्यायाच्या आहण प्रयोर्ाच्या अहधष्ठानाकरिा आपण नेहेमी हनमितववाद अशा 
कायद्यािंाि आधार घेिलेला आहे. केवळ त्याचं्याि साहाय्याने आपण सुप्ि मानसाच्या अज्ञाि जर्ाि प्रवशे 
कन न िे क्षण आपलया स्विःच्या अन्िरंर्ाि िैिन्यपूणग कन न घेिले आहेि.” 
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“सुप्िमानसाबद्दल आपलयाला काहीही ज्ञान नव्हिे, िरीही आपण त्याच्याशी संपकग  साधण्यािा 
आहण स्वभावधमाने त्याच्याशी संबधं जोडण्यािा यत्न केला.” 

 
“आपलया जाणत्या िंत्राने आपण एका बाजूने आपलया सुप्ि मनाला जार्िृ कन न कायगक्षम केले 

आहण दुसऱ्या बाजूने एकदा िे जार्ृि होऊन कायगक्षम झालयावर त्याच्या कामाि हवघ्न कसे आणावयािे 
नाही. हे हशकून घेिले.” 

 
“यानंिर िात्सावनी हभिीच्या डाव्या बाजूकडे हनदेंश केला आहण भूणमकाजिण्याच्याप्रणक्रयेिी 

संपूणगपणे संबहंधि असलेला समरंथ भार् म्हणनू त्यािी भलावण केली.” 
 
आपलया अहभनयाि ही प्रहक्रया अहिशय महत्वािी आहे. कारण आपलया सजगनशील कायािील 

प्रत्येक पाऊल, हालिाल, आपलया भावाने, पे्रहरि आहण िैिन्यपूणग झालेली असावी लार्िे. आपलया 
स्विःच्या भावनािं ज्यािी अनुभिूी आपलयाला येि नाही िे हनजीव राहािे आहण त्यािा आपलया कामावर 
अहनट ग पहरणाम घडिो. भूणमकेच्या प्रत्ययकारी अनुभूतीवाचून ती किीही कलात्मक होऊच िकिार
नाही.” 

 
“यािा अथग, िीि अन्िभूगि असलेलया सवग र्ोट गींिी िुम्हाला दखल असिे आहण िुम्ही त्यानंा हवा 

िसा आकार देऊ शकिा असा होिो का?’ 
 
“नाही. िसा हनष्ट्कषग काढणे अयोग्य ठरेल. कारण नट या नात्याच्या नाट्याच्या आपलया सवग 

जीवनक्रमभर आपण साित्याने िालू ठेवीि असलेली अशी ही प्रहक्रया आहे.” 
 
“िुमच्या कवाहयिीच्या वर्ांिा िुम्हाला िायदा झालेला आहे आहण पढेुही होईल. पण बाकीिे सारे 

काही, प्रत्यक्ष रंर्भमूीवर िुम्ही भहवष्ट्यकाळाि ज्या वरे्वरे्ळ्या भहूमका कराल, जे काही अनुभव हमळवाल 
त्यामंधून िुम्हाला कळून येईल.” 

 
“आपलया दुसऱ्या वषाच्या अभ्यासक्रमाि आपण अहभनयाच्या बाह्यारं्ाकडे लक्ष पुरहवले. आपली 

शारीहरक ्पकरणे सुसज्ज करण्यािे ्पक्रम केले, त्या साऱ्यानंा या हभिीवर ्जवीकडच्या बाजूला िुम्ही 
योग्य स्थान हदलेले आहे.” 

 
“मी जेव्हा एखादे नाटक पहावयास जािो िेव्हा प्रथमिः िे आपलयाला समजावे, हदसाव,े आकलन 

व्हाव े आहण त्याच्याि बरोबर िुमच्या भहूमकािंील भावनािें अत्यंि सूक्ष्म असे बदलही आपलयाला 
जाणवाविे अशी माझी अपेक्षा असिे. याकरिा िुम्ही आपला अदृश्य आन्िहरक अनुभिूी माझ्या डोळ्यानंा 
हदसेल अशा हरिीने मूिग केली पाहहजे.” 

 
“कधी कधी असे घडून येिे की, नटाच्या हठकाणी, भहूमकेला आवश्यक असलेले सूक्ष्म आहण 

सखोल भाव अस्स्ित्वाि असिाि आहण िरीही िे ओळखिा न येण्याइिके त्यािें हवकृिीकरण त्याच्याकडून 
िे होऊ शकिे. कारण ज्याच्या द्वारा िे भाव व्यक्ि व्हावयािे िी त्यािी बाह्य आंहर्क ्पकरणे अहिशय 
अपूणग ियारीिी असिाि. नटाच्या शहररािून त्यािे भाव व्यक्ि होऊन माझ्यापयगन्ि पोिि नाहीि अथवा िे 
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त्याने कसे अनुभवले हे मला प्रिीि होि नाही. िेव्हा एखाद्या िारं्लया वादकावर हलक्या बेसूर वाद्यावर 
वाजहवण्यािी पाळी यावी िसे झालयासारखे मला वाटिे. अशा वळेी िो हबिारा भावनाचं्या सवग छटा व्यक्ि 
करण्यािी धडपड करीि असिो, पण हपआनोच्या अडकून बसलेलया िाव्या त्याच्या बोटाच्या स्पशाला दाद 
देि नाहीि, िेल न हमळालेली पायदळे हकरहकरि असिाि व िारा बेसूर आहण एकमेकाि रंु्िलेलया 
असिाि. या साऱ्यािंा पहरणाम कलाविंावर िार मोठा भार पडण्याि व दुःख होण्याि होिो, भहूमकािंर्गि 
व्यक्िीिे भावहववको हजिके अहधक संकुल आहण रंु्िारंु्िीिे हििके ज्या पामितथव आकाराि िे रंथहथि व्हावयािे 
िो नाजूक कलात्मक आहण प्रभावी आसणे आवश्यक असिे.” 

 
“आपलया बाह्यिंत्रावर या र्ोट गींिा िार मोठा भार पडि आसिो. आपलया शारीहरक ्पकरणािंी 

प्रकटनक्षमिा, आपला आवाज, वणगवहटका, स्वरािा आरोहावरोह, शब्दािें, वाक्यािें, भाषणािें ्च्चार, 
आपला मुद्राहभनय, हालिालीिा लवहिकपणा, आपलया िालीिील सौष्ठव या सवांवर त्यािंा िाण पडिो. 
आपलया आन्िहरक जीवनािील सूक्ष्मिम बदल आहण वळणे याचं्या संदभांि आपली आंहर्क ्पकरणे 
आपण रंर्भमूीवर असिाना अत्यंि सूक्ष्म अशा हविेील िरकाला प्रहिहक्रयाक्षम असणाऱ्या एखाद्या नाजूक 
िपमान नहलकेप्रमाणे संस्कारक्षम असली पाहहजेि.” 

 
“याकरिा िुमिे पहहले ्हद्दट ग आपलया शारीहरक ्पकरणाना त्याचं्या नैसमितर्क प्राकृहिक 

मयादेपयगन्ि सुसज्ज आहण कायगक्षम करणे हे असले पाहहजे. िुम्ही नेहमी आपली शरीरे त्यािील दोष काढून 
टाकून िी हवकहसि कन न एखाद्या सुराि लावलेलया वाद्याप्रमाणे संवदेनशील बनहवली पाहहजेि. त्यािंील 
प्रत्येक भार् त्याचं्या पूवगहनयोहजि कायाशी संवादी बनून िुमच्या अदृश्य भावानंा मूिग बाह्याकार देऊन व्यक्ि 
करण्यास समथग होईल अशा रीिीने िी सुसज्ज ठेवली पाहहजेि.” 

 
“हनसर्ाच्या हनयमानंा अनुसन न िुम्ही आपली शरीरे योग्य वळण आहण हशक्षण देऊन िुम्ही ियार 

केली पाहहजेि. हे अहिशय रंु्िारंु्िीिे काम आहे. आहण िुम्हाला िे न कंटाळिा करणे प्राप्ि आहे.” 
 
४ 
 

आज िात्सावनी, पे्रक्षर्ृहाच्या हभिीवर लावलेलया आराखड्याच्या हविक्षणेिे आपले काम पुढे िालू 
केले. 

 
“िुम्ही जाणिाि की आपलया आिंहरक जीवनाच्या एकि नव्हे िर िीन हेिुशक्िी आहेि. मन, 

इच्छािक्स्पतीआणिभाव हे िे िीन पट्टीिे ऊस्िाद. त्या िीन ध्वजाकडे बोट करुन िे म्हणाले.” 
 
आपलया वाद्यासमोर बसलेलया ऑर्गन वादकाप्रमाणे िे आहेि; आहण त्याच्या वरच्या बाजुला 

असलेलया लहान लहान पिाका या ऑर्गनमधील नहलकापं्रमाणे त्याच्या ध्वनीला घुमारा आणणारी हवहवध 
द्रव्ये आहेि. आपलया आंिहरक आहण बाह्य सजगक आवस्थेच्या हनमितमिीि या सवांिा अंिभाव होिो.” 

 
आपले बोलणे पुढे िालू करण्यापूवीं िात्सावनी त्या लहान पिाकाचं्या माडंणीि काही थोड्या 

दुरुस्त्या केलया. िे म्हणाले की, अनुक्रमाने आपलया कामाच्या ओघाि त्या वरे्वरे्ळ्या भार्ाि वापरलया 
जािाि त्याि अनुक्रमाने त्यािंी माडंणी झाली पहहजे. 
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त्यानंी या अनुक्रमािा खुलासा केला िी पध्दिी अशी : 
 
(१) सजगन हक्रयेिा आरंभ कवी, लेखक, नाट्यहदग्दशगक, नट, नेपर्थयकार आहण 

नाट्यहनमितमिीिील इिर कलाविं याचं्या कलपनामलूक हनमितमिीिून होि असिो. याकरिा आपलया या 
अनुक्रमाि, कल्पनािक्स्पती आणि णतच्या णनर्ममती, जादूचा जर, व िृहीत पणरस्स्थती, ही प्रथम आली 
पाहहजेि. (या आहण इिरही  अनेक शब्दाच्या व्याख्या वणगनाच्या ओघाि अहभनय साधना या पसु्िकाि 
हठकहठकाणी नमूद झालेलया आहेि.) 

 
(२) एकदा नाटकािी बीज कलपना हनहिि झाली की, िी सहजपणे हािाळिा येईल असा आकार 

हिला देणे आवश्यक असिे; व त्याकरिा त्यािी मूलघटक आहण त्यािंी उदे्दश्ये यािं हवभार्णी करावी 
लार्िे. 

 
(३) यापढुिी हिसरी पायरी, उदे्दश्यावंरअविानाचेकें द्रीकरि ही होय. याचं्या साहाय्याने हकवा 

त्याच्याकहरिा, प्रयोजन साध्य करावयािे असिे. 
 
(४) ्दे्दश्याला हजविंपणा आणण्याकिरिा नटाला सत्यसंवेदना आहण िो जे करीि असेल 

त्यावरील णवश्वास यािंी आवश्यकिा असिे. हे या श्रणेीिील िवथे द्रव्य होय. हजथे सत्यािे वास्िव्य असिे, 
हिथे साकेंहिक, ठरीवपणाला, खोट्या आभासाला, अवसर नसिो. हे द्रव्य म्हणजे, कृहत्रमिा, क्लृप्त्या व 
रबरी हशके्क याचं्या वापरािा अहभनयािून सपूंणग हनरास होय. 

 
(५) यानंिर मनःकामनेिा क्रम येिो. मनःकामनेिून कृती जन्माला येिे. हवषय ्दे्दश्य आहण त्यावर 

असलेला नटािा हववकोास ही हसद्ध होिाि त्यािून आपोआपि कृिी ्त्स्िुरण पाविे. 
 
(६) सहाव ेस्थान अणभसंवादाचे आहे. परस्पर सपंकािी वरे्वरे्ळी स्वन पे याि अन्िभूगि होिाि. 

सवग कृिी याच्याकहरिाि घडि असिाि आहण ्दे्दश्याकडे दमितशि केलया जाि असिाि. 
 
(७) हजथे हजथे परस्परसंपकािे अस्स्ित्व असिे, हिथे हिथे अनुसंयोजनाचीआवश्यकिा हनमाण 

होिे, आहण म्हणनूि िी एकमेकाच्या बाजूला लावणे आवश्यक आहे. 
 
(८) आपलया सुप्ि भावनानंा र्िी देण्यासाठी नट आन्तणरकिणतलयीचा वापर करीि असिो. 
 
(९) ह्या सवग द्रव्याचं्या योर्ोने भावस्मृती मुक्ि होिोि व त्यामुळे पुनरावृत्त भावाची मोकळी 

अहभव्यक्िी आहण भावनाचंा प्रामाणिकपिा ्त्पन्न करण्याला मदि होिे. िेव्हा त्यानंा नववी जार्ा देणे 
रास्ि होय. 

 
(१०) तकण आणिसुसूत्रता ही यािंील अखेरिी द्रव्ये होि. िात्साव त्याहंवषयी म्हणाले : 
 
आपलया कामाच्या प्रत्येक हवभार्ाि आपलयाला तकण संिणत आणि सुसूत्रता याहवषयी बोलणे 

अपहरहायग असिे. कलपनेने केलेली नवहनमितमिी, र्ृहहि पहरस्स्थिी, अवधानाने प्रयोजन, मूलभिू घटक व 
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्दे्दश्ये, अथवा इिर कोणत्याही अन्य पायऱ्या यािंील कशाहीहवषयी आपण बोलि असलो, िरी िकग  व 
सुसूत्रिा यािंा त्याच्याशी सबंंध येणे नेहमीि अटळ आहे. मी एवढेि सारें्न की, ही द्रव्ये अत्यिं मूलभिू 
महत्वािी आहेि आहण नटाला आवश्यक असलेलया, आिापयगन्ि आपण ऊहापोह केलेलया, इिर सवग 
रु्णापं्रमाणेि अजून आपण त्यािंा सारं्ोपारं्ो हविार कन  शकलेले नाही. 

 
“िकग संर्िी व सुसूत्रिा याहंशवाय, आपण करीि असलेलया कोणत्याही कामाि आपले िालू 

शकेल काय?” िात्सावनी हविारले. 
 
“समजा; मी आिा िुम्हाला साहंर्िले की, िे दरवाजाला कुलूप लावनू बंद करा आहण त्यािून 

पलीकडच्या खोलीि जा” िर िुम्हाला िे करिा येईल का? अथाि नाही. मर् आिा या दुसऱ्या प्रश्नािे 
्त्तर द्या. “इथे संपूणग अंधार असेल िर हदवा काढून टाका.” असे मी िुम्हाला म्हटले िर िुम्ही िे कन  
शकाल काय? अथािि िुम्हाला हेही करिा येणार नाही.” 

 
“आपले अत्यिं नाजूक असे काही रहस्य िुम्हाला मला सारं्ावयािे असेल, िर िुम्ही िे मोठ्याने 

ओरडून सारं्ाल का?” 
 
“हकत्येक नाटकािूंन नायक आहण नाहयका एकमेकाच्या जवळ येण्याकरिा आपलयाकडून होईल 

हििका हबकट प्रयत्न करीि असिाि. अनेक कट ग भोर्ून वरे्वरे्ळ्या प्रसंर्ािूंन त्रास घेऊन िे जाि 
असिाि. मोठमोठ्या संकटानंा िे िोंड देि असिाि. पण एकदा इट ग ्दे्दश साध्य होऊन त्या पे्रहमकािंी भेट 
घडून आली त्यानी एकमेकानंा आहलर्न हदले की, दोघेही एकमेकाबद्दल अशी काही वृत्ती धारण करिाि 
की, जणू काही त्यािा परस्पराशंी काही सबंंधि नाही. सवग संपले आहे आहण जणू काही नाटकािा शवेट 
झाला आहे. समरंथ नाटकभर हिच्या आहण त्याच्या भावनाचं्या खरेपणावर व प्रमाहणकपणावर हववकोास 
ठेवलयानंिर केवळ त्या मुख्य नटनटींनी आपलया भहूमकािें िकग शुध्द रीिीने आहण सुसूत्रपणे सुसबंध्द 
आयोजन न केलयामुळे आशा स्स्थिीि पे्रक्षकानंा केवढा धक्का बसि असेल आहण त्यािंी हकिी हनराशा होि 
असेल?” 

 
“सजकग िा ही आपलया सवग अंर्ोपारं्ािून िकग शुध्द, सुसूत्र आहण सुसबंध्द असली पाहहजे. िकग दुट ग 

आहण हवसंर्ि असलेलया अशा भहूमकाही समरंथ नाटकाचं्या आहण त्याच्या प्रयोर्ाच्या िौकटीि योजनापूवगक 
िकशुध्द रीिीनेि प्रकट केलया रे्लया पाहहजेि.” 

 
“हक्रया, कलपना, र्ृहहि पहरस्स्थिी आहण आपलया कामािील इिर अंरे् याचं्या संबधंािील 

िकग शुध्दिा आहण सुसंबध्दिा याहवषयी मी िुम्हाला आिापयगन्ि पुष्ट्कळ हवस्िाराने साहंर्िले आहे.” 
 
“आिा आपलया भाषणाच्या आहण हविाराचं्या संदभाि मी िकग  आहण सुसंबध्दिा याहवषयी िसेि 

सार्ू लार्लो िर आपलया दुसऱ्या वषाच्या अभ्यासक्रमाि मी िुम्हाला जे साहंर्िले त्यािील बऱ्यािशा 
भार्ािी मला पनुरावृत्ती करावी लारे्ल.” 

 
“िरी पण या हवषयािील एका अत्यंि महत्वाच्या अरं्ाहवषयी आिापयगन्ि मी िुम्हाला काही 

साहंर्िले नाही. त्यामुळे मी काहीसा अस्वस्थ आहे. भावणवषयकतकण िुद्धता आहण संिती हे िे अंर् होय. 
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“शास्त्रीय िज्ज्ञिेच्या अभावी मी या हवषयाबद्दल शास्त्रीय दृट गीने बोलू शकणार नाही. िसेि 
व्यावहाहरक दृष्ट्ट्याही या सबंंधाि माझी स्विःिी अशी स्वानुभवाने व पध्दिशीर रीिीने सुसूत्र केलेली काही 
्पपत्ती मी िुम्हाला सारं्ू शकणार नाही हे मला प्रमाहणकपणे कबलू करणे जरुर आहे.” 

 
“नट या नात्याने आपलया स्विःच्या कामाि मी जी काही अर्दी प्रथहमक स्वन पािी साधने वापरिो 

िी िुम्हाला सारं्ून त्यािं िुम्हाला सहभार्ी करणे एवढेि काय िे मी या बाबिीि कन  शकिो.” 
 
“माझी पध्दिी अशी आहे की, हवहवध प्रकारच्या भावना ज्याि सहजपणे आपोआप प्राद भूगि होिाि 

अशा कृिींिी मी एक यादी करीि असिो.” 
 
“कोणत्या प्रकारच्या कृिी? आहण कशाप्रकारिी यादी?” मी हविारले. 
 
“्दाहरणाथग पे्रम ही भावना घ्या” िात्सावनी सारं्ण्यास सुरुवाि केली. “या मानवी हवकाराच्या 

हनमितमिीि कोणत्या घटना अन्िभूगि होिाि? कोणत्या कृिींनी िी हनष्ट्पन्न होिे?” 
 
“प्रथम िो आहण िी एकमेकानंा भेटिाि.” 
 
“िात्काळ अथवा हळू हळू िी एकमेकाकंडे आकमितषली जािाि. त्या भावी पे्रहमकािंील एकािे 

अथवा दोघािें ही एकमेकाकडे अहधक लक्ष वधेिे.” 
 
“आपलया भेटीर्ाठीिील क्षणाक्षणाच्या आठवणीवर िी जर्ू लार्िाि. एकमेकानंा भेटण्यासाठी 

सबबी शोधू लार्िाि.” 
 
“मर् हिन न दुसरी भेट होिे. दोघानंाही कुिूहल असलेले दोघानंाही एकत्र येण्यािी संधी सापडेल 

िसे परस्परसाधारण हवषय, कारणे, हनवडली जािाि. भेटीर्ाठींिे प्रसंर् अहधकाहधक वाढि जािाि....” 
 
“आहण मर्:” 
 
“मर् हहिरु्जे सुन  होिाि. रहस्ये हनमाण होिाि. परस्पराचं्या भेटीबद्दलिी ्त्सुकिा अहधकाहधक 

वाढीला लार्िे. िी एकमेकाचं्या अर्दी जवळ येिाि.” 
 
िी एकमेकाशंी वरे्वरे्ळ्या र्ोट गींबद्दल सल्लामसलिी कन  लार्िाि. मतै्री वाढीला लार्िे. 

पत्रव्यवहार सुन  होिो. अशा रीिीने संबधं अहधकाहधक घहनट ग होऊ लार्िाि. 
 
“आहण मर्” 
 
“पहहला पे्रमकलह, एकमेकानंा दोष देणे. परस्पराहंवषयी शकंा.” 
 
“आणखी रु्प्ि भेटीर्ाठी. मिभेदािें खुलासे. र्ैरसमज दूर करण्यािे प्रयत्न.” 



 अनुक्रमणिका 

“र्ैरसमजािा हनरास, आपलुकीिी जवळीकीिी वाढ”. 
“आहण पढेु” 
“भेटीि अडथळे आहण व्यत्यय” 
“रु्प्ि पत्रव्यवहार” 
“संकेि स्थळी रु्प्ि भेटी” 
“पहहलया देणग्या” 
“पहहले िुबंन” 
“पुढे” 
“मतै्रीमुळे एकमेकाशंी वार्ण्यािला साधा सयंम कमी होऊन वार्णकुीि आलेला एक प्रकारिा 

मोकळेपणा.” 
“एकमेकाहंवषयींच्या अपेक्षािील वाढ.” 
“मत्सर” 
“मतै्रीि िुटी” 
“िाटािूट” 
“पुनः भेट: एकमेकािी क्षमायािना. आहण असेि पुढे िालू.... 
“हे सवग क्षण व सर्ळ्या कृिी यानंा आन्िहरक समथगन असिे. साकलयाने पे्रम या एका शब्दाने 

आपण व्यक्ि करिो त्या अवस्थेिील सारे भाव आहण हवकार त्यामधून परावमितिि होि असिाि.” 
 
“िुम्ही आपलया कामनाशक्िीने या सवग हक्रया योग्य भहूमकेवरुन, पहरस्स्थिीिा िपशीलवार हविार 

कन न व प्रमाहणक भावनेने स्विःच्या मनाि जाणवनू घेिलयाि, त्या कृिीच्या श्रणेीिील प्रत्येक दुवा िशाि 
रीिीने मानहसक दृष्ट्ट्या अनुभवलाि, िर प्रथमिः बाह्य, आहण नंिर आंिहरक अवस्थािून जाि जाि, 
पे्रमाि पडलेलया व्यक्िीच्या भावनाशी समरस होण्यािा अनुभव िुम्हाला येऊ लारे्ल. अशा िऱ्हेिी ियारी 
केली असिा जीि या हवकारािी अहभव्यक्िी करावयािी आहे अशी भहूमका घेऊन िी वठहवणे िुम्हाला 
पुष्ट्कळि सोपे जाईल.” 

 
“कोणत्याही िारं्लया आहण सुसंबध्द रीिीने हलहहलेलया नाटकाि, यािंील बहुिेक सवग क्षण 

कमीअहधक प्रमाणाि रंथहथि झालेले हदसिील. नटाने आपलया भहूमकेि िे शोधून ओळखले पाहहजेि. या 
पहरस्स्थिीि आपण रंर्पीठावर असिाना अशा अनेक कृिी आहण ्दे्दश्ये यांच्या श्रेणी आपलया अहभनयाि 
अन्िभूगि केलया पाहहजेि की, ज्यािंा पहरणाम आपण हजला साकलयाने पे्रमाि पडलयािी अवस्था असे 
म्हणिो िी व्यक्ि होण्याि पहरणि व्हावा. ही अवस्था सवगच्या सवग, एकदम, सवगसाधारण स्वन पाि हनमाण 
होणार नाही िर पायरीपायरीने, क्रमाक्रमाने अस्स्ित्वाि येईल. या ्दाहरणािील नट कृिी करीि असिो. 
केवळ िसे केलयासारखे दाखवीि नसिो. िो जे करीि असिो त्यािी िो एक माणसू म्हणून वास्िव अनुभिूी 
घेि असिो, िो त्यािा केवळ नाटकी अभास हनमाण करण्यािा प्रयत्न नसिो. िो खरोखरीिे भाव अनुभवीि 
असिो. भावाच्या पहरणामािी नक्कल करीि नसिो.” 

 
“बहुिेक नटानंा िे व्यक्ि करीि असलेलया भावाचं्या स्वभावधमािा खोलपणा अनुभवाला आलेला 

नसिो. अशा नटानंा पे्रम हा एक भला मोठा, सवगसाधारण स्वन पािा अनुभव वाटिो.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“िे त्या कवटाळिा न येणाऱ्या भावाला एकदम कवटाळू पाहिाि. त्याचं्या हे ध्यानाि येि नाही 
की, िार मोठे ्त्कट अनुभव हे अनेक स्विंत्र घटना आहण क्षण याचं्या हमलािाने आकाराला आलेले 
असिाि. त्यािंी ओळख कन न घेिली पाहहजे. िे अभ्याहसले पाहहजेि, आत्मसाि केले पाहहजेि. आहण 
साकलयाने पहरणि केले पाहहजेि. नट हे न करील िर िो ठरीव ठशाच्या अहभनयािा बळी झालयावािनू 
राहणार नाही.” 

 
५ 
 

आज िात्सावनी पाठािा आरंभ करिाना पुढील सूिना केली. 
 
“समजा िुम्ही नुकिेि झोपून ्ठला आहाि. अजुन िुमच्या डोळ्यावंर झापड आहे. अंर् जड 

आहे. हालिाल करण्यािी वा ्ठण्यािी इच्छा नाही. पहाटेिी थंडी अजून िुमच्या शरीराला जाणविे आहे. 
िरी पण िुम्ही ्ठिा. हबछान्यािून बाहेर पडिा. हकरकोळ व्यायाम करिा. त्यामुळे िुमच्या शरीराला ऊब 
येिे. िुमच्या शरीरािीलि नव्हे िर िेहऱ्यावरील स्नायूनाही िजेला येिो. सवग अंर्ािून योग्य रीिीने 
रुहधराहभसरण सुन  होिे.” 

 
“िुमिे शरीर िाजेिवाने झाले की, मर् िुम्ही आपलया आवाजाकडे लक्ष देऊ लार्िा. िुम्ही घसा 

साि कन न आवाज लाव ू लार्िा. ध्वनी स्वच्छ आहण मोकळा होिो. िुमच्या िेहेऱ्याच्या मुखवट्यािून 
घोहषि स्वन पाि बाहेर येऊन खोली भन न टाकिो. िुमच्या स्वरहनमितमिीच्या साऱ्या जार्ा सुरेखपणे कंहपि 
होऊ लार्िाि. आवाज खोलीि घुमून िुमच्या पनु्हा कानी येिो. त्यामुळे िुमिा ्त्साह अहधकि वाढिो 
आहण िुम्ही वाढत्या जोर्ाने आपलया शक्िीिा वापर कन न अहधक हक्रयाशील होिा.” 

 
“स्वच्छ वणोच्चार, सुहश्लट ग वाक्यरिना, सुस्पट ग भाषण, हविाराला आवाहन करिे आहण त्यािंी 

सौष्ठवपूणग जोमदार अहभव्यक्िी आकाराला येऊ लार्िे.” 
 
“आपोआप अनपेहक्षिपणे आिंहरक पे्ररणेने ्च्चाराला वळण हमळिे आहण अहधक प्रभावी भाषणािी 

ियारी हसध्द होिे.” 
 
“यानंिर िुम्ही वरे्वरे्ळ्या लयीच्या आविगनाि प्रवशे करिा व वरे्वरे्ळ्या र्िीनी मारे्पढेु 

हालिाली कन  लार्िा.” 
 
“िुमच्या या सवग शारीहरक प्रकटनाि िुम्हाला एक प्रकारिी नैसमितर्क व्यवस्था, हशस्ि, िोल आहण 

संवाद असलयाने आढळून येिे.” 
 
“िुमच्या बाह्य अंहर्क िंत्राला साहाय् यभिू होणारे हे सवग भार् आिा लवहिक, रंथहणक्षम, 

प्रकटनक्षम, संवदेनशील, प्रहिहक्रयाक्षम आहण हव े िसे वळण घेणारे झालेले आहेि. एखाद्या व्यवस्स्थि 
रीिीने िेल हदलेलया आहण योग्य रीिीने ियारीि ठेवलेलया यंत्रािील सवग िके्र, दाडें, दािे, इत्यादी भार् 
जसे एकमेकाशंी व्यवस्स्थिपणे संयोहजि कन न कायगक्षम केलेले असिाि िशी िुमच्या शरीरािी आिा 
अवस्था असिे.” 



 अनुक्रमणिका 

“आिा िुम्हाला एका हठकाणी स्वस्थ राहवि नाही. िलनवलनािी पे्ररणा िुम्हाला यािूनि होि 
असिे. काही िरी कृिी करावी, अंिरंर्ािील मानवी ििैन्याच्या पे्ररणेला प्रकट कन न हिला कायगप्रवण 
कराव ेअसे िुम्हाला वाटि राहािे.” 

 
“वाि सोडीि असलेलया एखाद्या आर्र्ाडीच्या इहंजनाप्रमाणे िुमिे सारे शरीर कृिी करण्याला 

हसध्द झालेले असिे. परंिु आपलयािील या अहधक शक्िीला कसे कायगप्रवण कराव े यािी लहान 
मुलापं्रमाणेि िुम्हाला कलपना नसिे. यामुळे जे पुढे येईल त्याच्यावर हििा वापर करण्यास िुम्ही ियार 
असिा.” 

 
“हिला आकाराला आणील असे काही िरी ्दे्दश्य, आिंहरक पे्ररणा हकवा आवाहन िुम्हाला हव े

असिे. िे प्राप्ि झाले की, िुम्ही आपले सवग शारीहरक अस्स्ित्व िे पहरपूणग करण्याच्या मारे् लाविा, आहण 
एखाद्या लहान मुलाच्या ्त्सुकिेने आपलया साऱ्या शक्िीहनशी िे पार पाडिा. 

 
“रंर्पीठावर असिाना नटाला अशा िऱ्हेिी शारीहरक ियारी नेहमी ्पलब्ध कन न घेिा आली 

पाहहजे. हिलाि आम्ही बाह्यसजणकअवस्था असे म्हणि असिो.” 
 
“िुमच्या आहंर्क िंत्रािी ्पकरणे अहिशय ियार असली पाहहजेि. एवढेि नव्हे िर िुमच्या 

इच्छाशक्िीच्या आिंहरक आज्ञाचं्या िी पूणगपणे िाब्याि असली पाहहजेि. िुमच्या प्रवृत्तीिील हे बाह्य आहण 
आन्िहरक भाव एकमेकाशी अशा रीिीने हनर्हडि झालेले असले पाहहजेि की, त्याचं्या परस्पर संबधंािून 
होणाऱ्या हक्रया िुमच्या शरीराि िात्काळ अजाणिा आहण सहजपे्ररणेने हनमाण झालया पाहहजेि.” 

 
“आपले िीन ्स्िाद.... मन, इच्छाशक्िी आहण भाव - हे जेव्हा आपापलया हठकाणी हजर राहून 

आपला कायगक्रम सुन  करिाि आहण या हभिीवर डाव्या - ्जव्या बाजूवरील आपलया दोन्ही प्रकारच्या 
वाद्यावंरील कामर्ि कन  लार्िाि, िेव्हा त्याचं्या त्या हनमितमिीिील सवग व्यस्क्िहवहशट ग द्रव्यािंा पोि 
आत्मसाि करण्यासाठी आपली बाह्यवआंन्तणरकसजणकअवस्था, त्याचं्या पराविगक ध्वहनिलकािे कायग 
कन  लार्िाि.” 

 
“आिा त्यािें एकत्रीकरण कन न त्यानंा एकजीव, संकहलि स्वन प देणे एवढेि बाकी असिे. िे 

हसध्द होिाि आपण त्यािे सवणसािारि सजणक अवस्था असे वणगन करिो. कारण त्याि आन्िहरक 
मानसिंत्र आहण बाह्य आंहर्क ित्व या दोन्ही अंर्ािंा सयंोर् झालेला असिो.” 

 
“िुम्ही या अवस्थेि असिा, िेव्हा िुमच्या अन्िरंर्ाि ्द भवणारी प्रत्येक भाववृत्ती सहजपणे 

परावमितिि होऊन प्रकट होि असिे. नाटकािी संहहिा, हदग्दशगक आहण िुम्ही स्विः हमळून हनमाण केलेले 
असे प्रश्न, त्यानंा योग्य त्या प्रहिहक्रया पुरवनू, सोडहविा येणे िुम्हाला सोपे होिे. िुमच्या सवग आंिहरक 
आहण शारीहरक शक्िी िुमिी आज्ञा मानावयाला, िुम्ही जे सारं्ाल िे अमलाि आणावयाला हसध्द असिाि. 
एखादा ऑर्गनवादक आपलया वाद्याच्या पट्टट्यावर खेळिो त्याप्रमाणे िुम्ही त्याच्याशी खेळू शकिा. एका 
स्वरािा लोप होिाि दुसरा काढू शकिा.” 

 



 अनुक्रमणिका 

“आन्िहरक आकारािून हजिक्या सहज, स्पट गपणे हनहिि रीिीने आहण जवहळकीने िुम्ही हे 
प्रहिहबब बाह्य आकाराि आणाल हििक्या प्रमाणाि रंर्पीठावर जी भहूमका कराल हिच्या आंिहरक 
जीवनािी पे्रक्षकानंा अहधक व्यापक आहण भरदार जाणीव होिे. नाटके हलहहली जािाि, आहण नाटकर्हेृ 
अस्स्ित्वाि येिाि िी याकहरिाि होि.” 

 
“सजगक प्रहक्रयेच्या कोणत्याही स्स्थिीि नट असला, आहण काहीही करीि असला, िरी िो 

सदासवगदा, आपलया आन्िहरक आहण बाह्य या दोन्ही अंर्ाच्या समस्न्वि स्वन पाच्या सवकंष अवस्थेि 
राहहला पाहहजे. िो आपली भाषणे प्रथम करीि असो अथवा शभंराव्या वळेी करीि असो, आपली भहूमका 
अभ्याहसि असो अथवा केवळ हििी ्जळणी करीि असो, घरी अथवा िाहलमीि व्यक्ि अथवा अव्यक्ि 
अशा सामरंथीिी आपलया भहूमकेच्या ियारीसाठी जमवाजमव करीि असो, हकवा हिच्या बाह्य अथवा 
आंिहरक अंर्ािे, हवकारािे, भावािे, कलपनािें, वृत्तीिे, हिच्या बाह्य स्वन पािे, स्विःच्या रंर्भषेूिे अथवा 
वषेभषेूिे हििन करीि असो....... या सवग मौहलक अथवा दुय्यम स्वन पाच्या कायाि, नटाने न िकुिा, 
नेहेमी स्विःला िंत्रािी ही दोन्हीही अंरे् हजच्यामध्ये समस्न्वि झालेली आहेि अशा अवस्थेि ठेवले 
पाहहजे.” 

 
“आपण हे केले नाही, िर भहूमकेच्या समजुिीिा मार्गि आपलयाला मोकळा राहाणार नाही, या 

साऱ्या र्ोट गी आपलया स्वभावािा नैसमितर्क रु्ण, त्यािे स्वाभाहवक अंर् बनणे आवश्यक आहे.” 
 
“आपलया दुसऱ्या वषाच्या अभ्यासक्रमािा आहण नटाला आपली भहूमका ियार करिाना जे काम 

कराव ेलार्िे त्याच्या अभ्यासािा, हा शवेटिा टप्पा आहे.” 
 
“ही सजगक अवस्था कशी हनमाण करावयािी हे आिा िुमच्या ध्यानाि आले आहे. िेव्हा आिा 

आपण त्याच्या दुसऱ्या भार्ाकडे, म्हणजे नट आपलया भहूमकेिी ियारी कशी करिो याकडे वळू.” 
 
“या दोन वषाि िुम्ही जे ज्ञान संपादन केले, त्यािी िुमच्या मनाि आहण हृदयाि खूपि र्दी झाली 

असेल. वरे्वरे्ळ्या कप्प्यािं व्यवस्स्थिपणे साठवनू ठेवणे िुम्हाला बरेि कहठण झाले असेल.” 
 
“या सवग िामितकक हविारािा त्यािील नटाच्या ियारीच्या वरे्वरे्ळ्या द्रव्यािंा, ऊहापोह केलयानंिर 

आिापयगन्ि आपण ज्यािंा अभ्यास करीि होिो िे सारे दुसरे हिसरे काही नसून माणसाच्या नैसमितर्क 
अवस्थेिे स्वन प आहे आहण त्यािील सवग अंर्ािंा प्रत्यक्ष जीवनाच्या अनुभिूीिून िुम्हाला स्विःलाही प्रत्यय 
हमळालेला आहे हे िुम्हाला समजले असेल. आपण आपलया वैयस्क्िक जीवनाि जेव्हा कोणत्याही 
अनुभिूीिून जािो, िेव्हा आपणाला या अवस्थेिी प्रिीिी येिे आहण हििीि पुनमितनमितमिी रंर्पीठावर 
करण्याि प्रयत्न आपण करिो.” 

 
“या दोन्हीही बाबिीि त्यािील मौहलक द्रव्ये एकि असिाि. या दोन्हीही प्रसंर्ी आपण त्या एकाि 

अवस्थेि नसू िर आपलयाला आपलया आिंहरक भावनािंा यथाथग रीिीने अनुभवि घेिा येणार नाही अथवा 
त्यािंी बाह्य अहभव्यक्िीही आपण कन  शकणार नाही.” 
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“यािील आियगकारक र्ोट ग ही आहे की, नैसमितर्क पहरस्स्थिीि सामान्य साधनानंी हनमाण होणारी 
आहण आपलयाला पहरहिि असलेली ही अवस्था नटाने रंर्भमूीवर पाऊल टाकिाि िात्काल, काहीही 
अवशषे मारे् न ठेविा पूणगपणे लुप्ि होऊ जािे. आहण प्रत्येक व्यक्िीच्या जीवनाि सहजपणे प्रिीि होणारी 
ही अवस्था नटाला रंर्भमूीवर हनमाण करण्याकरिा िार मोठे पहरश्रम, पुष्ट्कळसा अभ्यास, िंत्र आहण 
सवयींिा हवकास यािंा ्पयोर् करावा लार्िो.” 

 
“अशी पहरस्स्थिी असलयामुळे आपणा नटानंा, अखंडपणे स्विःला पध्दिशीर पहरपाठ आहण हशक्षण 

यािं रंु्िवनू घ्याव े लार्िे. त्याकहरिा आपलयाला भरपूर वळे, धीर आहण हववकोास असावा लार्िो. या 
सवाकहरिा िुमिी ियारी असली पाहहजे हे मला िुम्हाला सारं्ावयािे आहे. सवय म्हणजेि दुसरा स्वभाव 
हे म्हणणे आपलया कायाइिके दुसऱ्या कोणत्याही के्षत्राि खरे नसेल. सवय ही इिकी अपहरहायगपणे 
आवश्यक असलेली र्ोट ग आहे की, हििे महत्व िुम्ही जाणले आहे हे दाखहवण्याकरिा, सवय आहण हशक्षण 
(बाह्य िसेि आंिहरक) हे शब्द असलेलया या दोन पिाका मी वर लावीि आहे. िुम्ही सजगक स्स्थिीच्या 
हनदशगक असलेलया द्रव्याचं्या नावाच्या पिाका लावलया आहेि, त्याचं्या वरच्या बाजुला या लावा.” 

 
“अशा रीिीने हििे हकिीही हवहवध घटक असले िरी खरोखर पाहिा ही अवस्था म्हणजे एक साधी 

मानवी स्स्थिी आहे. नेपर्थय रंर्ीि पडदे िौकटी पाखी, रंर्, र्ोंद देखाव,े इत्यादी रंर्पीठाच्या साऱ्या पाहथंव 
सामानाि जीव भरणारी आहण त्याला खरेपणा आणणारी अशी िी एक िैिन्यपूणग शक्िी आहे.” 

 
“नटाच्या भहूमकेच्या ियारीिी आपली समरंथ पाहणी अजून पुरी झालेली नाही पण ही पहरस्स्थिी 

जेव्हा येईल, िुमिी पहहली भहूमका जेव्हा साकलयाने ियार होऊन आकाराला येईल िेव्हा ही हभि िुम्हाला 
भईुपासून छिापयगन्ि वरे्वरे्ळ्या ध्वजपिाकानंी व्यापलेली हदसेल.” 

 
“पण या सवांच्यावर सबधं हभिीला व्यापणारा िो एक मोठा पडदा लावला आहे आहण त्याच्यावर 

काहीि हलहहलेले नाही त्यािा अथग काय याबद्दल िुम्ही काहीि साहंर्िले नाही.” मी हविारले. 
 
“आपलया स्वभावािील अहिनैसमितर्क आहण अहिवास्िव घटक त्यािप्रमाणेि जीवनािंर्गि पामितथव 

सत्ये याहवषयी आपण व्यासरं् करण्याला ्दु्यक्ि होिो, त्या अत्यंि महत्वाच्या आहण संरक्षक कारणािंा िो 
हनदशगक आहे.” 

 
“क्षमा करा मला.” हरंथशा त्यानंा मध्येि आडवनू म्हणाला. “पण जर महत्वािा हेिू आिापयगन्ि 

ज्याच्याहवषयी एवढी ििा करीि आहो त्या खालच्या दजाच्या घटकाच्या समाहवट ग होि नसेल, आहण 
दुसऱ्याि कोणत्या िरी वरे्ळ्या ्च्चिर र्ोट गीि अलर्पणे अन्िभूगि व्हावयािा असेल, िर मर् आपण साऱ्या 
ििेि एवढा वळे मोडला िरी कशासाठी?” 

 
“कारण, आपलयाला एकदम हशखरावर पोहोििा येि नाही, म्हणून.” िात्सावनी ्त्तर हदले. 

“त्याकहरिा एखादा हजना अथवा पायऱ्या असाव्या लार्िाि. त्याचं्या मदिीनेि िुम्ही हशखरापयगन्ि पोि ू
शकिा. या हनदशगक ध्वजपिाकाचं्या स्वन पाि त्या येथे िुमच्यापुढे माडंलेलया आहेि. पण कलाके्षत्रािील 
सवोच्च आहण अत्यिं महत्वाच्या स्थानाकडे पोिहवणाऱ्या त्या केवळ ियारीच्या पायऱ्या होि. आहण 
सुप्िमानस हे िे सवोच्च स्थान होय. त्या पहवत्र, ्दात्त स्थळी पोहोिण्यापूवी त्यािी ियारी म्हणनू योग्य 
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रीिीने जर्ावयािे कसे या संबंधीच्या सामान्य आहण साध्या र्ोट गी आपण हशकून घेणे आपलयाला अर्त्यािे 
आहे.” 

 
िात्साव जावयाला हनघाले. िे दरवाजापयगन्ि पोहोििाि िोि दरवाजा ्घडला आहण नुकिेि 

ज्या दोन पिाकाहंवषयी िे बोलले होिे, त्या घेऊन राखमनाव आि आले : आंतणरकआणिबाह्यसवयी
आणिस्वाध्याय. 

 
६ 
 

“आिा कमी-अहधक प्रमाणाि िुम्ही िज्ज्ञाच्या पदवीला पोिला आहाि.” िात्सावनी सुरुवाि 
केली आहण त्यामुळे एका मलूर्ामी महत्वाच्या र्ोट गीहवषयी बोलण्यािी सधंी मी घेि आहे. हनसर्ािी सूक्ष्मिा 
आहण रंर्भमूीवर कायगक्षम होण्यािे हििे मार्ग ही िी र्ोट ग होय. 

 
“िुम्ही म्हणाल की, ‘िर मर् आिापयगन्ि आपण याखेरीज वरे्ळे दुसरे काय करीि होिो?’ मला 

काय म्हणावयािे आहे हे स्पट ग करण्यासाठी मी एक दाखला देिो.” 
 
“िुम्हाला पौहट गक आहण िवदार असा रस्सा ियार करावयािा असेल िर िुम्हाला प्रथम त्याकहरिा 

लार्णारे मास सािसूि कन न नीट स्वच्छ कन न घ्याव ेलार्िे. रश्याि घालावयाच्या भाज्या हनवडाव्या 
लार्िाि. पाणी घालाव े लार्िे. हे सारे ज्याि घािले असेल िे भाडें िलुीवर ठेवनू पुष्ट्कळ वळेपयगन्ि 
त्यािील पदाथग ्कळाव ेलार्िाि. हे सारे करिा िेव्हाि त्या सवािील रस एकजीव होऊन िुमिा रस्सा 
ियार होिो. हे सारे व्यवस्स्थि रीिीने केले नाही, िर िवदार रस्सा ियार होणारि नाही.” 

 
“पण हे सारे कन नही जर िुम्ही िलुीि हवस्िवि पेटवलेला नसेल, िर त्या साऱ्या खटाटोपािाही 

काहीि ्पयोर् नाही. िुम्हाला आपलया त्या भाडं्यािील वरे्वरे्ळे पदाथग कचे्चच्या कचे्चि लार्िील. आहण 
त्यािले पाणी थंडच्या थंडि प्याव ेलारे्ल.” 

 
“परप्रयोजन आहण कृिीिे अिंःसूत्र, ही रस्सा हशजहवणाऱ्या हवस्िवाच्या जार्ी आहेि.” 
 
“आपलया नेहेमीच्या व्यावहाहरक जीवनाि आपला सजगक स्वभाव वरे्वरे्ळ्या घटकािं हवभक्ि 

करिा येि नाही. असे घटक स्विःपुरिेि स्विंत्र रीिीने अस्स्ित्वाि राहू शकि नाहीि. परंिु रंर्भमूीवर िे 
अर्दी सहजपणे एकमेकापंासून वरे्वरे्ळे होिाि आहण त्यानंा एकहत्रि करणे हे एक कहठण काम होऊन 
बसिे. यामुळेि हे सवग घटक पुन्हा एकहत्रि करण्यासाठी आहण त्या सवाना साधारण अशा एका कायाला 
जंुपण्यासाठी आपलयाला िसे करण्यािी साधने हनमाण करावी लार्िाि. आहण म्हणनूि आिापयगन्ि आपण 
या भार्ािा अभ्यास करीि आलो.” 

 
“आिा िुम्ही स्विःिी समरंथ भहूमका हनमाण करण्याच्या ियारीला लार्ाल िेव्हा िुमच्यापुढे 

असलेले हे िार मोठे कायग आहे. िुम्ही ज्या द्रव्हयाचंी ियारी केलेली असिे िी कृिीच्या अंिःसूत्राि पक्की 
र्ोवनू टाकली पाहहजेि कारण भहूमकेच्या मुख्य प्रयोजनाच्या सवकंष ध्येयाकडे नेण्यासाठी हे अिंःसूत्रि 
्पयुक्ि ठरि असिे. रंर्भमूीच्या बाहेरील जर्ाि हे स्वाभाहवकपणे घडून येिे. वरे्वरे्ळी द्रव्ये, कृिीिी 
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शृखंला, परप्रयोजन इत्यादीिी आपलयाला काही जाणीव नसली िरीही हिथे त्यावािनू आपले काही अडि 
नाही.” 

 
“हीि महत्वािी प्रहक्रया आपण रंर्भमूीवर कशा प्रकारे साध्य करिो?” 
 
“या द्रव्याचं्या र्टाि एका बाजूला आपलया नैसमितर्क शक्िी, — बुस्ध्दमत्ता, नैसमितर्क अनुकूलिा, 

स्वाभाहवक रु्ण व देणग्या इ.... आहण दुसऱ्या बाजूला नट या नात्याने आपलया िंत्राला ्पयुक्ि ठरणारी 
साधने आपण अन्िभूगि करिो.” 

 
“िुमच्या ध्यानाि असेलि की, आपण परप्रयोजन हा शब्द नाटककाराला आपले नाटक 

हलहहण्यास प्रवृत्त करणारी मौहलक कलपना अथवा बीज, या अथाने वापरीि असिो. त्याप्रमाणेि िुम्हाला 
हेही माहहि आहे की, कृिीिे अंिःसूत्र अथवा अखंड रेषा ही रंर्भमूीवरील नाटकािील भूहमकेच्या जीवन-
क्रमािील दुय्यम दजाच्या प्रयोजनानंी बनलेली असिे.” 

 
“यासाठी, आपलया भहूमकेकरिा आपलया नाटकािील कृिीिे अंिःसूत्र हजिके िुम्हाला अहधक 

मजबूि, सखोल आहण साधार करिा येईल, हििके िे करणे आवश्यक असिे. जण ूकाही िुमच्या हािाि 
दोरा ओवलेली एखादी सुई आहे आहण िुम्ही िी आपलया अन्िरंर्ाि आर्ाऊ पक्या केलेलया द्रव्यािून आहण 
आपलया भहूमकेच्या िुम्ही केलेलया िपहशलाच्या आराखड्यामधून बळकट रािीने टािून घेि आहा आहण जे 
नाटक िुम्ही करीि असाल त्याच्या परप्रयोजनाकडे नेणाऱ्या अन्िःसूत्राशी िी एकजीव करीि आहा, अशा 
रीिीने िुम्ही हििा वापर केला पाहहजे.” 

 
“ही प्रहक्रया आहण िी साध्य करण्यािी िुमिी व्यावहाहरक साधने िुम्ही जसजशी आपली भहूमका 

हसध्द कन  लार्ाल िसिशी अहधकाहधक िारं्लया रीिीने पूणग होि जािील.” 
 
मी आत्मप्रके्षपण करण्याि रंु्िलेला असेन आहण पुहश्कनच्या कहविेिील वृध्द राजाप्रमाणे मीही. 
“त्या ्ंि हठकाणाहून 

आनंदी नजरेने हनरखींि राहीन 
खालिी खोलदरी : पाढऱ्या राहुट्यानंी टेंरु्ळलेली : 

आहण िार दूर पलीकडे, समुद्र 
आहण िरारि जाणारी हशडे......” 

 
❋ ❋ 
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१६ अणभनयणवषयककाहीणनष्ट्कषण 
 

आमिा अभ्यासक्रम सपंि आला, िरीही अजून आम्हाला वाटि होिे की, त्या िथाकहथि 
पध्दिीिी आम्हाला पुरेशी औपपहत्तक पकड हमळालेली असली िरी हिच्यावरील व्यावहाहरक प्रभतु्व अद्याप 
आम्हाला लाभलेले नाही. आम्ही याबद्दलिी आपली शकंा िात्सावकडे व्यक्ि केली; िेव्हा त्यानंी आम्हाला 
्त्तर हदले. 

 
“आपण ज्या पध्दिीिा अभ्यास करीि आहो, हिला अनेकवार स्टॅहनलॉव्हस्कीिी पध्दिी असे 

संबोधण्याि येिे. पण िे बरोबर नाही. या पध्दिीिे खरे सामर्थयग, िी कोणाही एका माणसाने शोधून 
काढलेली हकवा बनहवलेली नाही या र्ोट गीि आहे. हििे बाह्यस्वन प आहण अिंरंर् या दोन्ही दृट गीनी िी 
आपलया सेस्न्द्रय प्रकृिीिा एक भार् आहे. हनसर्ाच्या हनयमावर हििी ्भारणी झालेली आहे. मुलािा 
जन्म, झाडािी वाढ, कलात्मक प्रहिमेिी हनमितमिी या साऱ्या एकाि जािीच्या अहभव्यक्िी आहेि. 
हनमितमिीच्या या स्वभावधमाशी आपण अहधक जवहळकीिे नािे कसे जोडू शकू? ्भ्या आयुष्ट्यभर माझा हाि 
मुख्य ध्यास होिा. कोणिीही पध्दिी हनमाण करणे ही अशक्य र्ोट ग आहे. िी जन्मिःि आपलया अंिरंर्ाि 
असिे. सजगकिेिी शक्िी आन्िहरक आहे. िी आपली नैसमितर्क र्रज आहे. यामुळे नैसमितर्क पध्दिीपेक्षा 
अन्य वरे्ळ्या रीिीने िी व्यक्ि करण्यािी जाणीव आपलयाला असणे शक्य नसाव ेअसे वाटिे.” 
 

“असे असले, िरी आियािी र्ोट ग ही की, रंर्भमूीवर पाऊल टाकिाि, आपलया नैसमितर्क 
देणग्यािी आपलयापासून िारकि होिे; आहण सजगक रीिीने अहभनय करण्याच्या ऐवजी हवकृि शारीहरक 
िेट गा आहण कृहत्रम दंभ यािंा आपण हवलक्षण प्रमाणाि आश्रय कन न नाटक कन  लार्िो. असे कराव ेअसे 
आपलयाला का वाटिे? सावगजहनक दृट गीपढेु आपली सजगक प्रहक्रया जाहीर रीिीने करावी लार्ण्यािा हा 
पहरणाम असिो. हठाकृट ग साकेंहिक असत्ये रंर्भमूीवरील प्रयोर्ाि स्वभाविःि अन्िभूगि असिाि. 
नाटककाराने हलहहलेले शब्द आहण कृिी आपलयावर लादलया जािाि. हित्रकाराने ठरहवलेलया आहण 
रंर्हवलेलया देखाव्यापंढेु आपलयाला काम कराव ेलार्िे. प्रयोर्ािी हनमितमिी हदग्दशगक करीि असिो. आपण 
र्ोंधळलेले असिो. रंर्भमूीिी एक प्रकारिी भीिी आपलया मनाला असिे. पे्रक्षकाचं्या अहभरुिीिा दजा व 
हवकृि परंपरा यािंा आपलयावर मोठा बोजा पडि असिो. या सवािा पहरणाम नटाला आत्मप्रदशगन 
करावयाला, अप्रमाहणक भहूमका प्रकटन करावयाला ्दु्यक्ि करण्याि होिो. भहूमका जर्ण्यािा जो मार्ग 
आपण स्वीकारला आहे िो रंर्भमूीवर प्रिहलि असलेलया अहभनयहवषयक िंत्रांच्या प्रणालींना आपलया सवग 
शक्िीहनशी हवरोध दशगहवणारा बंडखोर मार्ग आहे. आपला असा दावा आहे की, कोणत्याही सजगक 
प्रहक्रयेिील मुख्य घटक, नट व त्यािी भहूमका या दोहोंिे एकजीव भाव आहण सुप्ि मानहसक हनमितमिी यानंी 
युक्ि असे मानवी ििैन्यािे जीवन हा असला पाहहजे.” 
 

“त्यािें प्रदशगन होऊ शकि नाही. िी ्त्स्िूिग रीिीने आहवष्ट्कृि होिील, अथवा पूवी घडलेलया 
र्ोट गींिा पहरणाम म्हणनू अस्स्ित्वाि येिील. िी प्रत्ययाला येणे येवढेि केवळ त्याचं्या बाबिीि संभविे. जे 
जे रंर्भमूीवर प्रदमितशि करिा येिे िे िे सारे अनुभवाला न आलेलया पयगवसानािा कृहत्रमपणे घडवनू 
आणलेला पहरणाम असिो.” 
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“त्याि भावािा अभाव असिो. केवळ साकेंहिक कृहत्रमिा असिे. त्या केवळ अहभनयाच्या क्लृप्त्या 
असिाि.” 

 
“पण त्याही पहरणामकारक होि असिाि. पे्रक्षकावर त्यािंा प्रभाव पडलेला हदसिो.” 

हवद्यार्थयांिील एकाने आके्षप घेिला. 
 
“मी हे मान्य करिो.” िात्साव म्हणाले. “पण िो प्रभाव कोणत्या प्रकारिा असिो? पे्रक्षकावर 

पडणारी एका प्रकारिी छाप व दुसऱ्या प्रकारिी छाप याचं्या रु्णधमांमध्ये िरक केला पाहहजे. या बाबिीि 
रंर्भमूीवरील अहभनयासंबधंीिे आपले धोरण अर्दी स्वच्छ आहण स्पट ग आहे.” 

 
“कोणत्याही रीिीने कशाही प्रकारे पाडिा येणाऱ्या आज आहेि आहण ्द्या नाहीि अशा 

स्वन पाच्या िंिल ठशािें आम्हाला कौिुक नाही. केवळ दृट गीवर आहण कानावर घडणाऱ्या 
पहरणामकारकिेने आम्हाला समाधान वाटि नाही. आम्हाला अत्यंि स्पृहणीय वाटणारी पहरणामकारकिा 
म्हणजे भावनावंर छाप पाडणारी, पे्रक्षकाच्या अंिःकरणाि हिरकाल घर कन न राहाणारी, नटाला हजविं, 
वास्िव व्यस्क्ित्व प्राप्ि कन न देणारी, कुणाच्याही मनाि हििा आपलया हनकटच्या आहण हजव्हाळ्याच्या 
स्नेह्याचं्या यादीि समावशे करावा अशी इच्छा ्त्पन्न करणारी, आहण हिच्या आपलया र्ाठीभेटी घडाव्याि, 
हिच्यावरील आपले पे्रम प्रकट करण्यास संधी हमळावी हिच्याशी हहिरु्ज केलयािे समाधान लाभाव ेम्हणनू 
बळेि नाटकर्ृहाकडे हभरहभन न खेिून आणणारी पहरणामकारकिा होय. आमच्या अपेक्षा साध्या आहण 
स्वाभाहवक आहेि. म्हणूनि त्या पुऱ्या करणे कहठण आहे. आम्ही एवढेि मार्िो की, नटाने नैसमितर्क 
हनयमानुसार जर्ाव.े परंिु ज्या प्रकारच्या पहरस्स्थिीि नटाला आपले काम कराव े लार्िे हिच्या 
स्वभावधमामुळे नैसमितर्क मानवी जीवन जर्ण्यापेक्षा िे हवकृि स्वन पाि जर्णेि त्यानंा अहधक सोपे वाटिे. 
याकहरिा या हवकृिीकरणाच्या प्रवृत्तीशी झर्डण्यासाठी ्पयुक्ि होिील अशी साधने सज्ज करणे आम्हाला 
आवश्यक होिे. हाि आमच्या िथाकहथि पध्दिीिा पाया होय. अपहरहायग हवकृिी नट ग कन न आपलया 
आंिहरक प्रकृिीला योग्य मार्ांकडे वळवनू हिला कायगप्रवृत्त करणे हे या पध्दिीिे साध्य हे. योग्य सवयी 
आहण सिि पहरश्रम व ्हिि स्वाध्याय याचं्या द्वारा िे शक्य होिे.” 

 
“सावगजहनकहरत्या पे्रक्षकाचं्या दृट गीसमोर कराव्या लार्णाऱ्या कामाच्या हवहशट ग पहरस्स्थिीमुळे 

नैसमितर्क हनयमाच्या पहरपालनाि हनमाण होणाऱ्या हवकृिी आपण आपलया पध्दिीने दुरुस्ि केलया पाहहजेि 
आहण नटाला हिच्या द्वारा सवगसाधारण माणसाच्या सजगक मनःस्स्थिीि आणून सोडले पाहहजे.” 
 

“पण याकहरिा िुम्हाला पुष्ट्कळि धीर आहण सहनशीलिा बाळर्ावी लारे्ल.” िात्साव पुढे सारं् ू
लार्ले. “िुम्हाला इट ग वाटणारे पहरणाम प्रौढत्वपावनू िळािुलाला येण्याकरिा िुम्हाला अनेक वषपेयगन्ि 
स्विःवर बारीक नजर ठेवनू अत्यंि काळजीपूवगक प्रयत्न कराव ेलार्िील आहण मर् त्यानंिर कधी िुकीच्या 
हदशनेे जाण्यािा प्रसंर् िुमच्यावर आला, िर िुम्हाला असे आढळून येईल, की त्या पहरस्स्थिीिही िुम्ही 
िुकीिा मार्ग स्वीकान  शकणार नाही. कारण ्हिि मार्ाने िुमच्या अन्िरंर्ाि अहिशय खोल व मजबिू 
मूळ धरलेले असेल.” 

 
“परंिु सजगक अवस्थेच्या या द्रव्याचं्या अभावी ही थोर कलाविं ईवकोरी कृपेने अपले कायग करीि 

नाहीि का? “ मी आके्षप घेिला. 
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“ही िुझी समजूि िुकीिी आहे.” िात्सावने िात्काळ ्त्तर हदले. 
 
‘माय लाईि इन आटग’ मध्ये याहवषयी काय हलहहले आहे, िे वािून पाहा. नट हजिका अहधक 

प्रहिभासंपन्न हििकी त्याला आपलया िंत्राबद्दल अहधक आस्था असिे. हवशषेिः आंिहरक रु्णाला हे हवधान 
आहधकि प्रमाणाि लार्ू आहे. शपेहकन एमोलोवा; ड्यूस; सालहवनी यानंा हनसर्ाकडूनि खरीखुरी सजगक 
अवस्था आहण हििी सवग अरं्भिू द्रव्ये यािंी देणर्ी लाभली होिी. रंर्भमूीवर भहूमका करिाना बहुिेक 
प्रत्येक वळेी नैसमितर्क रीिीनेि त्यानंा स्िूिी लाभे. आहण िरीही आपलया समरंथ आयुष्ट्यभर त्यानंी हिच्या 
आराधनेच्या मार्ािा शोध िालू ठेवला होिा.” 

 
“आपलयासारख्या त्याचं्या मानाने िारि अलप देणर्ी असलेलया लोकानंी त्याकहरिा अहधकि 

प्रयत्न केले पाहहजेि हे ्घडि सयुस्क्िक आहे. आपण सवगसाधारण माणसानंी आपलया स्विःच्या 
प्रयत्नानंी स्विःमध्ये रंर्भमूीवरील सजगक अवस्थेच्या घटक द्रव्यािंा हवकास करण्यािा त्यािी प्राप्िी कन न 
घेण्यािा आहण त्यािें संस्करण करण्यािा प्रयत्न करावा हेि योग्य आहे. हे करण्याला पुष्ट्कळ अवधी 
लार्िो आहण पहरश्रमही खूपि कराव े लार्िाि. िरी पण आपण हेही हवसरिा कामा नये की, केवळ 
सवगसाधारण पात्रिा असणारा नट हा कधीही अलौहकक दजाला पोिू शकणार नाही. परंिु ज्याचं्या अंर्ी 
साधारण दजािी प्रहिभा आहे अशानंी आपलया कलेच्या स्वन पािा, सजगकिेच्या हनयमािंा कसोशीने 
अभ्यास केला, िर जवळ जवळ अलौहकक प्रहिभा संपन्न कलाविंाच्या दजाला िे पोिू शकिील. 
पध्दिींच्या मदिीने त्यािंा हवकास सुकर होईल. हिच्या योर्ाने नटाच्या ियारीला होणारी मदि 
हासण्यावारी घालहविा येणार नाही. हिच्या द्वारा प्राप्ि होणाऱ्या मदिीिे कायग िार मोठे आहे.” 

 
“पण हे सारे हकिी कहठण आहे.” मी िक्रारीच्या सुराि म्हणालो. िे सारेच्या सारे आम्ही कसे 

हशकून घेऊ शकणार ? ” 
 
“या प्रकारच्या शकंात्मक प्रहिहक्रया म्हणजे िारुण्यसुलभ ्िावळेपणा होय.” िात्साव म्हणाले. 

“आज िुम्ही काही िरी हशकिा आहण ्द्या िुम्हाला िात्काळ वाटिे की, िंत्राच्या बाबिीि आपण अर्दी 
पहरपूणग िज्ज्ञ झालो. पण पध्दिी म्हणजे काही एखादा ियार कपड्यािा पोषाख नव्हे की, जो अंर्ावर 
घालून िाबडिोब समारंभाला जािा याव.े अथवा एखादे पाकशास्त्र्यािे पुस्िकही नव्हे की, एखादा पदाथग 
कसा करावा हे कोणत्या पानावर हदले आहे, िेवढे माहहि असले की, िे पान काढिाि िो कसा करावयािा 
हे िात्काळ कळाव!े नाही. िे िसे होणार नाही. िो एक जीवनािा मार्ग आहे. िुम्हाला त्याच्या बरोबरीने 
वाढाव ेलारे्ल. िुम्हाला त्याि स्विःवर संस्कार कन न घ्याव ेलार्िील. हशक्षण घ्याव ेलारे्ल. िुम्हाला िो 
स्विःमध्ये कोंबून घेिा येणार नाही. आत्मसाि कन न घ्यावा लारे्ल. स्विःच्या रक्िमासंाशी एकजीव 
कन न घ्यावा लारे्ल. स्विःच्या अस्स्ित्वािा िो सेन्द्रीय भार् बनवनू घ्यावा लारे्ल असे झाले की, नट या 
नात्याने रंर्भमूी आहण हनत्य जीवन या दोन्ही दृट गींनी िुमिे न पान्िर होईल. वरे्वरे्ळ्या अंर्ोपारं्ािंा 
स्विंत्रपणे अभ्यास कन न मर् िे सवग घटक एकजीव कराव ेलार्िाि; आहण िेव्हाि त्याच्या सवग मौहलक 
अहभप्रायािा िुम्हाला ्मज पडिो. अशी ही ‘पध्दिी’ आहे. िुम्ही जेव्हा िी एखाद्या पंख्याप्रमाणे आपलया 
नजरेसमोर ्घडाल िेव्हाि हिच्या समरंथ स्वन पािी पकड िुम्हाला हमळेल. हे सारे एकदम करण्यािी 
स्पृहा िुम्ही कन  शकि नाही. िे एखाद्या मोहहमेसारखे आहे. िुम्हाला हजकावयािे प्रदेश क्रमशः काबीज 
करीि रे्ले पाहहजे. हजकलेलया प्रदेशावर कबजा केला पाहहजे. आपलया हपछाडीशी असलेला आपला 
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संपकग  कायम ठेवनूि पुढिा प्रदेश हस्िर्ि केला पाहहजे. जसे करीि जाल िेव्हाि िुम्हाला आपलया 
अखेरच्या हवजयाबद्दल बोलिा येईल.” 

 
“याि रीिीने आपण आपली पद्धिी हजकण्यािा आपला ्पक्रमही पार पाडला पाहहजे. या 

आपलया कहठण कामाि आपली क्रमशः होि जाणारी प्रर्िी आहण िी मधून हमळणारे हशक्षण यािी 
आपलयाला िार मोठी मदि होि राहािे. जी जी नवी र्ोट ग आपण हशकिो हििा हवकास कन न हिला 
आपलया नैसमितर्क सवयीिील एक बाब बनवनू सेंहद्रय रीिीने हििे आपलया अिंरंर्ाशी कलम करण्याला 
आपलयाला संधी हमळिे. आरंभीच्या अवस्थेि प्रत्येक नवीन घटक अडथळ्यासारखा वाटिो. इिर 
महत्वाच्या र्ोट गींपासून िो आपले अवधान हविहलि करीि राहािो.” िात्सावनी आपले वणगन पुढे िालू 
ठेवले. “ही प्रहक्रया पूणगपणे आपलीशी होइपयगन्ि, आपणामध्ये एकजीव होइपयगन्ि क्षीण होि नाही. याही 
बाबिीि ‘पद्धिी’िा आपलयाला िार ्पयोर् होिो. प्रत्येक नव्या साधनावरील हवजयाने आपलयावरील 
बोजािील बरािसा हहस्सा कमी होि राहािो. आहण अहधक महत्वाच्या र्ोट गीवर केस्न्द्रि होण्याकरिा 
आपले अवधान मोकळे होिे.” 

 
“हवभार्ाहवभार्ाने ही पद्धिी माणसाच्या, म्हणजेि नटाच्या, अन्िरंर्ाि प्रवशे करिे आहण अखेरीस 

िी त्याच्यापासून वरे्ळी न राहािा याच्या अस्स्ित्वाि अन्िभूगि होऊन त्यािी प्रहिप्रकृहि बनिे. आरंभी 
एखाद्या वषाच्या लहान मुलाला आपले पहहले पाऊल टाकिाना आपलया पायािे स्नायू िाब्याि कसे ठेवाव े
याबद्दलिी भीिी वाटून त्यािे पाय लटपटि राहिाि िशीि आपलीही स्स्थिी होऊन आपलयाला कहठण व 
िमत्काहरक वाटू लार्िे; पण आणखी एक वषग लोटून जेव्हा िे मलू पळावयाला, खेळावयाला व ्ड्या 
मारावयाला लार्िे िेव्हा जशी त्याला आपलया पहहलया अनुभवािी आठवण राहाि नाही िसेि आपलेही 
होिे.” 

 
“एखाद्या िज्ज्ञ वादकालाही एखाद्या रार्रिनेिील रंु्िारंु्िीच्या स्वररिनेमुळे काही क्षण त्याचं्या 

कहठणपणामुळे हबिकलयासारखे वाटिे. निगकालासुद्धा त्याच्या हशक्षणाच्या आरंभीच्या काळाि वरे्वरे्ळ्या 
रंु्िारंु्िीिे पदन्यास नीटपणे ध्यानाि ठेवनू िे अंमलाि आणणे अहिशय हजहकरीिे वाटि असिे.” 

 
“रंर्पीठावर कायगक्रम करावयाला आलयानंिर जर त्याला आपलया हािापायाच्या हालिालींिी 

आहण स्नायूच्या िलनवलनािी पदोपदी जाणीव ठेवावी लार्ली िर काय अनवस्था प्रसंर् ओढवले? िसे 
झाले िर िो वादक हकवा निगक त्याच्याकडून अपेहक्षि असलेले काम कन  शकणार नाही हे ्घड आहे. 
हपआनो वादनाच्या दीघगकाळ िालणाऱ्या कायगक्रमाि कोणत्या बोटाने कोणत्या पट्टीला स्पशग करावयािा हे 
आठवण ठेवनू िसे करण्यािी वळे आली िर वादन अशक्य होईल. िसेि आपलया प्रत्येक हालिालीिी 
समरंथ कायगक्रमाि निगकाला जाणीवपूवगक आठवण करण्यािी पाळी येऊ लार्ली िर त्यािे नृत्य कधीि 
आकाराला येणार नाही.” 

 
“ए्. एम्. वालकोन्सकी यानंी अत्यिं सुन्दर शब्दाि साहंर्िले आहे की, ‘जे कहठण असेल िे 

सवयीिे कराव.े सवयीिे सोपे आहण सोप्यािे सुन्दर बनवाव.े’ हे साध्य करण्याकरिा अहवश्रािं आहण 
पद्धिशीर पहरपाठािी आवश्यकिा अलिे.” 
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याकरिाि िज्ज्ञ हपआनोवादक हकवा निगक हे आपापलया कामािंी पनु्हा पुन्हा ्जळणी कन न 
आपलया स्नायूनंा त्यािी इिकी सवय जडवनू घेिाि की, अखेरीस िी एक साधी याहंत्रक सहजहक्रया बनिे. 
आहण मर् पुढे, आरंभी जे अहिशय कहठण वाटि असिे त्याच्याबद्दल त्याला हविारही करण्यािी 
आवश्यकिा राहाि नाही.” 

 
“पण यािली अहिशय धोक्यािी र्ोट ग ही आहे की, सवयी िुकीच्या आहण वाईटही जडू शकिाि. 

हजिक्या अहधक वळेा नट रंर्भमूीवर िुकीच्या पध्दिीने सादर केलेलया प्रयोर्ाि काम करील, स्विःच्या 
वास्िवप्रवृत्तीने काम करण्यािी संधी त्याला लाभणार नाही, हििक्या जास्ि प्रमाणाि आपण जे आदशग 
आपलया दृट गीपुढे ठेवीि आहो, िे अहधकाहधक क्षीण होि जािील.” 

 
“आहण याहूनही दुःखकारक र्ोट ग म्हणजे ही खोटी अवस्था अंर्वळणी पाडून घेण्याला आहण 

सवयीिी बनवावयाला अहधक सुकर असिे ही होय.” 
 
“या प्रकारच्या वस्िुस्स्थिीिे सापेक्ष पहरणाम काय असिील यािे अनुमान करण्यािे धाडस मी कन  

शकिो. िुकीच्या पध्दिीच्या एका प्रयोर्ाि केलेलया कामाच्या अहनट ग पहरणामािा हनरास कन न स्विःला 
योग्य मार्ावर आणण्यासाठी नटाला दहा िारं्लया प्रकारच्या प्रयोर्ाि काम कराव े लार्णे भार् पडिे. 
सावगजहनक कायगक्रमाचं्या आणखी एका दुष्ट्पहरणामाकडे आपण दुलगक्ष होऊ देिा कामा नये. त्याच्या योर्ाने 
सवयी दृढमूल होण्यािी प्रवृत्ती असिे. िेव्हा मी आणखी असेही म्हणेन की, एका जाहीर वाईट कायगक्रमािा 
पहरणाम िुकीच्या सजगक अवस्थेि केलेलया दहा िालमीच्या बरोबरीने आहे. ” 

 
“सवय ही दुधारी िलवारीसारखी आहे. रंर्भमूीवर हििा िुकीच्या मार्ाने वापर झाला िर िार 

मोठे नुकसान होईल, पण िीि हििा योग्य मार्ाने वापर केला िर िार मोलािी ठरेल.” 
 
“पध्दिीिा वापर पायरी पायरीने झाला पाहहजे. ्हिि सजगक अवस्था साध्य करण्याला 

हशकिाना, योग्य संस्कार घडवलेलया सवयी स्विःला लावनू घेणे, अहिशय महत्वािे आहे. परंिु 
औपपहत्तक दृष्ट्ट्या हे हजिके कहठण वाटिे हििके िे प्रत्यक्ष व्यवहाराि कहठण असलयािे अनुभवास येि 
नाही. िरीही पण या बाबिीि िुम्ही हवनाकारण घाई न करणे हेि ्हिि होय.” 

 
“पण याहूनही अहधक वाईट अशी, नटाच्या कामाि व्यत्यि आणणारी, एक र्ोट ग आहे.” 
 
हे ऐकून आमच्या मनाि आणखी एक नवी भीिी हनमाण झाली. 
 
“िी म्हणजे काही काही नटाच्या अंिःकरणाि असलेलया पूवगरंथहािंा हटवादीपणा. अर्दी िारि 

थोडे अपवाद सोडले िर सवगसाधारणपणे नट आपलया कामाि काही हनयम, िंत्र, ्पपत्ती अथवा पध्दिी 
असू शकिाि असे मानण्यासि ियार नसिाि. त्यानंा आपलया िथाकहथि प्रहिभेच्या स्वािंत्र्याच्या 
कलपनेने भारावलेले असिे.” िात्साव काहीशा ्परोहधक स्वराि म्हणाले, “नटाला नैसमितर्क देणग्या 
हजिक्या कमी हििकी आपली प्रहिभा िार मोठी असलयािा त्याला हववकोास वाटि असिो व त्यामुळे 
आपलया कलेिी ्पासना करण्यािा कोणत्याही प्रकारिा जाणिा मार्ग स्वीकारण्यास िो ियार नसिो.” 
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“या प्रकारिे नट, आपलया सौदयामुळे लोकहप्रय झालेलया मोकोलावच्या आदशानुसार आपलया 
िात्काहलक स्िूिीवर हवसबंून राहाि असिाि. त्याच्यापकैी बहुिेकांना सजगक कायाि कोणत्याहंी 
प्रकारच्या जाणत्या घटकािंा अन्िभाव म्हणजे एक पीडाि वाटि असिे. देवाच्या दयेने नट होणे हेि त्यानंा 
अहधक सुकर व सुखावह वाटि असिे. कधी कधी, कसे कोण जाणे, िे आपलया भहूमकेिी सहजपे्ररणेने 
भावनात्मक पकड घेऊन एखादा प्रवशे अथवा क्वहिि सबंंध प्रयोर्ही पुष्ट्कळ िारं्लया रीिीने वठवु शकिाि. 
नाही असे नाही हे मीही कबलू करिो.” 

 
“पण नटाला आपलया व्यवसायािा सारा पसारा नैहमहत्तक, अपवादात्मक यशावर अवलंबून ठेविा 

येणार नाही. आळसामुळे अथवा हनबुगध्दपणामुळे हे प्रहिभासंपन्न नट स्विःिी अशी कलपना कन न घेिाि 
की, काही ना काही िरी भावना हनमाण कन न अहभनय करावयाला आरंभ केला की, बाकीच्या साऱ्या र्ोट गी 
आपोआपि घडून येि असिाि. 

 
“परंिु असे काही प्रसंर् येिाि की, जेव्हा पूवी म्हटलयाप्रमाणेि का कोण जाणे त्याचं्या स्िूिीिा 

झरा अकस्माि आटून जािो आहण मर् त्या वळेी नट कोणत्याही प्रकारिे िंत्र, स्विःच्या भावना जार्िृ 
करण्यािे कोणिेही साधन, स्विःच्या स्वभावािी कोणत्याही प्रकारिी जाण नसलयाकारणाने देवाच्या कृपेने 
िारं्ला अहभनय करीि नाही; िर अहिशय हभकार अहभनय करिो आहण स्विःला योग्य मार्ावर परि 
आणण्यािा कोणिाही ्पाय, िेव्हा त्याच्यापाशी हशल्लक ्रलेला नसिो.” 

 
“सजगक अवस्था, सुप्ि मन, सहजपे्ररणा ही हवी िेव्हा हाक मारिाि हजर व्हावीि अशी कोणािी 

िाबेदार नसिाि. योग्य मार्ानुसार आपण त्यािंी आराधना करण्याि यशस्वी झालेले असलो िर हनदान 
िी आपलयाला पूवीच्या िुका करण्यापासून आपले संरक्षण करण्यास मदि करिील. िेव्हा आपण कोठून 
आरंभ केला पाहहजे हे वस्िुिः अर्दी ्घड आहे. 

 
“परंिु अनेक सवगसाधारण माणसाप्रमाणे नटालाही आपले खरे हहि कशाि आहे. हे िार ्शीरा 

समजिे. बुस्ध्दमान शास्त्रज्ञानी अनेक रोर्ाहवरुद्ध इिके रामबाण ्पाय शोधले आहेि, प्रहिबधंक लशी 
ियार केलया आहेि, औषधे काढली आहेि. िरी देखील अजून हकिी िरी माणसे अर्दी अडाणीपणे 
सामान्य दुखण्यानी आपले जीव र्मावीि असलेली हदसिाि. मॉस्कोमध्ये एक म्हािारा होिा. िो आपण 
आर्र्ाडीि बसलो नाही अथवा दूरध्वनीवन न बोललो नाही हे मोठ्या अहभमानाने सारं्ि असे. मानव 
मोठेमोठे शोध लावि असिाि. महान सत्यािा साक्षात्कार आहण मौहलक शोध घेण्याि हवहवध प्रयत्न आहण 
त्यािंील आपत्तींमधून जाव े लार्िे. परंिु सामान्य लोक हाि पुढे कन न अनायासे प्राप्ि झालेले 
स्वीकारण्यािा त्रासही घेि नाहीि. ही र्ोट ग म्हणजे अससं्कृिपणािे लक्षण होय. 

 
“रंर्िंत्राि हवशषेिः वाणीच्या योग्य ्पयोर्ाच्या बाबिीि हीि र्ोट ग आढळून येिे. समाज, प्रत्यक्ष 

हनसर्ग, संशोधकािंी प्रर्लभ बुद्धी आहण प्रहिभावान श्रेष्ठ कवी, यानंी अनेक शिके भाषा समदृ्ध करण्याि 
विेली आहेि. िी काही एस्पेरान्टो सारखी मुद्दाम ियार केलेली नाही. भाषेिा जन्म जीवनािून झालेला 
आहे. हििा हवद्वानानंी अनेक हपढ्या अभ्यास केला. िी शुद्ध आहण पहरणामकारक करण्याि शके्सपीयर 
आहण पहुश्कन सारख्या प्रहिभाविंानी भार् घेिलेला आहे. आहण रंर्िंत्र आहण वाणी नटासाठी हसद्ध केली 
आहे. त्याने िक्ि स्वीकार करायिा आहे. परंिु हशजवनू ियार केलेलया अन्नािाही घास िो घेि नाही. 
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“असे काही दैववान असिाि की अभ्यासावािंून भाषेिी प्रकृिी अतं्स्िूिीने त्यानंा ज्ञाि होिे. आहण 
िी िे बरोबर बोलू शकिाि. पण असे िार थोडे, दुमितमळ, बहुसंख्य लोकानंा शुद्ध आहण पहरणामकारक 
बोलणे जमि नाही. 

 
“संर्ीिवादक संर्ीिािे हनयम, त्याच्या कलेिी ित्व,े हपयानो व्हायोहलन इत्यादी वाद्यािंी काळजी 

कशी घेिाि िे पहा. नटानंी असा अभ्यास का कनं  नये? वाणीिे हनयम त्यानंी का अभ्यासू नयेि? आपला 
आवाज, बोलणे, शरीर, यािंी काळजी का घेऊ नये? आदर का ंकनं  नये? नाट्य प्रकटीकरणाि िी त्यािंी 
हपयानो आहण व्हायोलीनि नव्हेि काय? 

 
“नाट्यकलाकारािंील बहुिेक, अवहिि घडणारी र्ोट ग म्हणजे कला नव्हे, त्यावर अहभनय 

्भारिा येि नाही, हे समजून घ्यायला िे ्त्सुक नसिाि. कलाकारािें सवग ्पकरणावर हनयंत्रण असले 
पाहहजे. कलाविंाच्या स्विःच्या ्पकरणािी यंत्रणा िार रंु्िारंु्िीिी असिे. नटािा र्ायकाप्रमाणे केवळ 
आवाजाशीि, हपयानोवादकाप्रमाणे िक्ि हािाशीस, हकवा निगकाप्रमाणे केवळ शरीर आहण पाय याचं्याशीस 
संबंध नसिो. त्याला स्विःच्या आस्त्मक आहण शाहररीक देणग्यािंा ्पयोर् करावयािा असिो. त्यावंर 
प्रभतु्व हमळवण्यास कालावधी लार्िो, कट गमय पद्धिशीर प्रयत्न आहण पूवग योजना करावी लार्िे. त्यािाि 
आम्ही इथे अवलंब करीि आहोि. 

 
“केवल सृजनशील अहभनयाकडे नेणारी ही “पद्धिी” आहे; साध्य नव्हे. “पद्धिी”वर अवलंबनू 

अहभनय करिा ं येि नाही. त्यावर िुम्ही घरी मेहनि कन  शकिा. पण एकदा का रंर्मंिावर पाऊल 
टाकले, की पद्धिी बाजूला ठेवावी. हिथे हनसर्ग हीि पे्ररक शक्िी. पद्धिी हा आधाररंंथथ आहे; ित्व नव्हे. 
हजथे ित्व सुरु होिे हिथे पद्धिी थाबंिे. 

 
“हसस्टीम’िा अहविारी ्पयोर् केला, नटाने नाट्यव्यापारावंर दृट गी केस्न्द्रि केली नाही, िर 

आपण इस्च्छि असलेलया ्हद्दट गापंासून हविहलि होऊ. ही र्ोट ग वाईट आहे. आहण त्यािा दुरुपयोर् होणे 
शक्य आहे. दुदैवाने असे नेहमी घडिे. 

 
“आपली मानसिंत्र अवर्ि करण्यािील काळजी, हवशषेिः आत्महववकोासपूणग प्रर्िी भयकारक 

ठरेल. त्यािून अहिहिहकत्सक वृत्ती हनमाण होईल ‘िंत्रासाठी िंत्र’ अशी पहरस्स्थिी हनमाण होईल. 
 
“या अहनट ग मार्ाि रंु्िण्यापासून संरक्षण करावयािे असेल िर आपण आपले प्राथहमक धडे 

िज्ञाचं्या देखरेखीखाली घेिले पाहहजेि. 
  
“िुम्ही कदाहिि संभ्रमाि पडाल की, हसस्टीमच्या व्यावहारीक ्पयोर्ा बद्दल आपण काही 

हशकलो नाही. पण मी आपलयाला वर्ाि जे साहंर्िले िे िुम्ही ित्काळ जाणू शकाल, आहण व्यवहाराि 
आणू शकाल, असे समजण्यािे कारणि काय? मी िुम्हाला अशा र्ोट गी सारं्ि आहे की ज्या िुम्ही आत्मसाि 
केलया पाहहजेि. कट गाने आिरणाि आणलया पाहहजेि. मी िुम्हाला ज्या र्ोट गी सारं्ि आहे त्या आयुष्ट्यभर 
िुमच्या बरोबर राहहलया पाहहजेि. िुम्ही या शाळेि ज्या र्ोट गी ऐकिा त्या हनरंिर िुमच्या स्मरणाि राहिील 
आहण व्यावहारीक अनुभवाने मान्य होिील. त्यानंिर िुमच्या लक्षाि येईल की या र्ोट गी िुम्हाला सारं्ण्याि 
आलया होत्या परंिु त्या िुमच्या जाहणवमेध्ये हशरलया नव्हत्या. ही वळे जेव्हा येईल िेव्हा िुम्ही पहा की 
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प्रत्यक्ष अनुभवाने िुम्हाला काय कळले, आहण शाळेि िुम्ही काय हशकलाि. असे केलयाने वर्ाि ऐकलेला 
प्रत्येक शब्द हजविं होईल. 

 
“जेव्हा िुम्ही िुमच्या कलात्मक कामाला आवश्यक िेवढी सजृनशील वृत्ती सपंादली असेल, िेव्हा 

िुम्हाला हनरीक्षणशक्िी प्राप्ि होईल. भहूमकेिील िुमच्या कामाबाबिच्या भावना िुम्ही िपासून घेऊ 
शकाल, आहण स्वाभाहवकपणे िुम्ही जी प्रहिमा ऊभी करिा आहण रंर्भहूमवरील जीवन जर्िा, त्यािे 
पहरणामकारकत्व िपासून घेिा ंयेईल.” 

 
“िुम्ही कलेहवषयीिे, साहहत्याहवषयीिे आहण इिर ित्सबंंधी र्ोट गी हवषयीिे ज्ञान वाढवले पाहहजे. 

िुम्ही स्वभावहनष्ठ नैसमितर्क देणर्ीिी प्रर्िी कन  शकिा हे हसद्ध केले पाहहजे.” 
 
“िुमिी शरीरे, वाणी आहण िेहरा ही पामितथव साधने, सोदयग आहण नैसमितर्क सजृन यानंा प्रस्िुरीन 

कन  शकिाि. 
 

२ 
 

“आपलया अभ्यासक्रमािील शवेटिा िास आपण आपलयाला माहीि असलेलया महान 
कलाविंासाठी राखून ठेवला आहे. कोण हा महान कलाविं? अथाि हनसर्ग. सवग कलाविंािा सृजनशील 
आदषग— 

 
“हे (हनसर्ग) कलाविं कोठे राहिाि? आम्ही आमिी स्िवने कोठे करावी मला माहहि नाही. 
 
“हा हनसर्ग आमच्या शाहररीक आहण आस्त्मक घटनेमध्ये समाहवट ग आहे. त्यािी आपलयाला जाणीव 

नाही. त्याकडे जाण्यािा मार्ग आपलयाला माहीि नाही. परंिु असे मार्ग आहेि. िे कठीण असले आहण 
पहरहिि नसले िरी व्यवहायग आहेि. अशी आमिी साथग समजूि आहे. 

 
“्त्साहाने भान न टाकणाऱ्या र्ोट गीला आम्ही अलौहकक मूल स्वभाव, बुहद्धवैभव, स्िूिी, अधग 

जारंथि अवस्था. अिंगज्ञान, असे संबोधिो. परंिु या सवग र्ोट गी आपलयामध्ये कोठे आहेि िे मला सारं्िा येि 
नाही. परंिु त्यािें अस्स्ित्व इिरामंध्ये मला जाणविे इिकेि नव्हे िर कधी कधी माझ्यामध्येही त्यािें 
अस्स्ित्व जाणविे.” 

 
“काहंीिी अशी समजूि आहे की या अद भिू आहण िमत्कारपूणग र्ोट गी ‘वरुन’ येिाि हकवा िी 

इवकोरािी देणर्ी आहे. परंिु मी र्ढूवादी नाही. आहण वरील समजूिीवर माझा हववकोास नाही. माझ्या 
सृजनशीलिेला जेव्हा आव्हान हमळिे िेव्हा मला वाटिे की वरील समजूिीवर माझा हववकोास असिा िर बरे 
झाले असिे. कलपनेला हे आव्हान आहे.” 

 
“काहंी म्हणिाि की यािंा ्र्म आपलया अिंःकरणाि आहे हृदयािी जाणीव मला िे वकोासोच्छास 

करिे, वृद्धी पाविे, हकवा दुखिे, िेव्हा होिे. हे सवग दुःखदायक आहे. परंिु मी ििा करिो आहे िो 
रंर्व्यापार अिीशय समाधानकारक स्वत्व असून व्यामोहाि िे नम्र बनिे. 
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“काही म्हणिाि की अलौहकक मूलस्वभाव हकवा स्िूिी माणसाच्या मेंदूि साठवलेली असिे. 
जाहणविेी िुलना िे मेंदूिील हववहक्षि भार्ावर प्रकाश टाकण्याशी करिाि. त्यामुळे आपण ज्यावर एकारंथ 
झालो िे हविारकेन्द्र प्रकाहशि होिे. अशावळेी मेंदूिा ्वगहरि भार् अप्रकाहशि हकवा परावमितिि प्रकाशािं 
राहिो. परंिु अशा काहंी वेळा असिाि की मेंदूिा समरंथ भार् प्रकाहशि होिो. म्हणजे अप्रकाहशि आहण 
परावमितिि प्रकाहशि भार्ही क्षणभर प्रकाहशि होिो. पण अशा प्रकाश योजनेसाठी हवदु्यि शक्िी यंत्रणेिा 
वापर कसा करावा? 

 
“िरी अनेक वषाच्या कालािं मी काहंी अनुभव हमळवला आहे. ्पबोधािा (subconscious) प्रािं 

आपलया दृट गीपथाि नसिाना याहून आम्ही जास्ि काय अपेक्षा करावी? आहण मी आपलयाला जास्ि काय 
सारं्णार? जे मला जमले िे मी केले आहे. ज्याला जास्ि जमेल त्याने पुढे प्रयत्न करावा. 

 
“माझ्या या सूिनािंा लाभ असा की त्या वास्िव आहेि. व्यावहारीक आहेि. प्रत्यक्षांि ्पयोर्ािं 

आणिा येिाि. रंर्मंिावर युर्ानुयुरे् त्यािंी परीक्षा झाली आहे, आहण त्या पहरणामकारक ठरलया आहेि. 
 

“हनसर्ाच्या सजगनशीलिे बाबििे हववहक्षि हनयम आपण हशकलो आहोि. ही मौलयवान आहण 
हवशषे घटना आहे. परंिु आपले रंर्िंत्र हकिीही पहरपूणग असले िरी हनसर्ाच्या सजगनशीलत्वािी जार्ा 
घेऊ शकणार नाही.” 

 
“िंत्र हे िकग दृष्ट्ट्या हनसर्ानुनायी असिे. याि प्रत्येक र्ोट ग मुद्राहभनय, ऐट (pose) आहण 

हालिाल केवल बहुद्धर्म्य असली िरी समजण्यासारखी असिे. भहूमकेप्रमाणे वाणीिा ्पयोर्, ध्वहनिी 
योग्य योजना, श्रवणेंहद्रयानंा आलहाद देणारे ्च्चार, वाक्यखंडािी सुंदर ठेवण, स्वरािें र्ायनािील 
संर्ीिाप्रमाणे ्च्चारण, या र्ोट गी हसद्ध होिाि. या प्रकारच्या ्ते्तजीि व्यापारानंा आिून प्रकाहशि झालेलया 
सत्यािी बठैक असिे. याहशवाय आणखी कशािी अपेक्षा करावी? अशा प्रकारिा अहभनय पाहून आहण 
ऐकून पूणग समाधान लाभिे. काय ही हदव्य कला आहण हििी पहरपूणगिा? पण असे नट हकिी दुमितमळ 
असिाि? 

 
“असे नट आहण त्यािें भहूमकाप्रर्टीकरण आियगकारक सुन्दरिा, सौंदयगशास्त्रपूि सहसंवादी 

रुपािी नाजूक पहरणामकारकिा, पूवगहविारयुक्ि आहण पहरपूणग स्वरुपाि आपलयापढेु ठेविाि.” 
 
“अशा हदव्य कलेिे केवळ अहभनयिंत्र अभ्यासून हकवा वरवरिे िंत्र हशकून प्रर्टीकरण करिा 

येईल असे आपलयाला वाटिे का? नाही. ही खरीखुरी सजगनशीलिा आहे. िी आिून स्िुरिे िी नाट्यात्मक 
भावनािूंन नव्हे िर मानवी भावनािूंन ्दयास येिे. या ध्येयपूिीसाठीि आपण प्रयत्न करावयािा आहे. 
 

“असे असले िरी अशा अहभनय पद्धिीि माझ्या दृट गीने एक ्णीव आहे. या अहभनय पद्धिीि धक्का 
देण्यासारखी, मला स्स्िहमि करणारी योजना हदसि नाही, की जी पे्रक्षकाला भमूीपासून वर ्िलणारी 
आहण हदव्य लोकाि, की हजथे त्यािा पूवी प्रवशे झाला नाही, अशा हठकाणी नेणारी असिे. परंिु हिथे 
पोहोिलयावर त्यानंा त्यािा प्रत्यि येिो. या अनुभावािा िो पहहलयादंाि प्रत्यक्ष अनुभव घेिो. हा अनुभव 
त्याला घुसळून टाकिो प्रभावी ठरिो. 
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“इथे िामितकक वादहववादाला आहण हवश्लेषणाला वाव नाही. परंिु ही भावना ्त्स्िूिग आहण सहज 
असिे, नट स्विःही आनंदीि होिो आहण जाहणवचे्या पहलकडे ओढला जािो. अिःस्िूिग लाटेने नट 
भहूमकेपासून दूर जाऊ शकिो ही र्ोट ग िारं्ली नाही. परंिु वादळ म्हणजे वादळ. िे सवग जलाशय घुसळून 
टाकिे. हे कोणी हवसन  शकि नाही. जीवनािील िी घटना असिे. आहण जेव्हा भहूमकेच्या मुख्य प्रवाहाि हे 
वादळ येिे, िेव्हा नटाला आपलया ्हद्दट गािंी ्ंिी र्ाठिा येिे. नाटक पाहायला आलेलया पे्रक्षकाना हजविं 
सजगनशील प्रर्टीकरणािे दशगन होिे. 

 
“ही केवळ एक प्रहिमा नाही. सवग प्रहिमा एकत्र घेिलयास त्या एकाि र्ोट गीपासून प्रर्ट होिाि. िी 

र्ोट ग म्हणजे मानवी हवकार होि. नटाला आवाज, भाषण, हालिाली, यािें िंत्र कोठून प्राप्ि होिे? नट 
बेढब असेल पण िो एका हवहवध आकारक्षम अशा िौकोटीि अंिभूगि झाला आहे. नेहमीच्या वार्ण्याि िो 
पुटपटुिो आहण शब्दािें अस्िूट ्च्चार करिो. पण आिा त्यािे भाषण वक्िृत्वपूणग आहण स्िूमितियुक्ि झाले 
आहे, वाणी प्रस्िुहरि आहण संर्ीिानुकूल झाली आहे. 

 
“आिा ्ल्लखेलेलया प्रकारािंील हा नट िेजस्वी आहण आपलया िंत्राि ििुर असला िरी त्यािी 

िूलना पूवी िमितिलेलया सजगनशील नटाशी होईल का? िंत्रििूर नटािा अहभनय आक्रमक असलयामुळे 
स्स्िहमि कन  शकेल. सवग सौंदयग हनयमानंा िो बाजूला सारील. त्यािा अहभनय शस्क्ियुक्ि असेल पण 
त्याि िामितकक संर्िा आहण संलग्निा नसिे. हा अहभनय भव्य पण िकग दुट ग, लययुक्ि पण बिेाल, 
मानसशास्त्रीय जाणीव दाखवणारा पण मानसशास्त्रािे हनयम डावलणारा असिो. त्याि सवग हनयम मोडलेले 
असिाि हा त्यािंा “िारं्लेपणा” आहण िीि त्यािंी ‘शक्िी.’ 

 
“अशा प्रकारिी भहूमका दुसऱ्यांनदा करिा येि नाही. दुसऱ्या प्रयोर्ाि शक्िीपूणग आहण प्रस्िुहरि 

काम होईल, पण िे वरे्ळ्या प्रकारिे असेल. पे्रक्षक म्हणेल िारं्ले काम झाले. िे िुम्ही कसे केले आठवनू 
पहा. आम्हाला िे परि पाहायिे आहे. परंिु नटािा स्विःवर िाबा नाही. त्याच्यािील हनसर्ग िे घडवनू 
आणिो. नट िक्ि हत्यार असिो. 

 
“प्रस्िुहरि कामािा आपलयाला पूवग अंदाज करिा येि नाही. असे का ंआहण िसे का नाही हे आपण 

सारं्ू शकि नाही. आपलयाला हवदु्यलिा, समुद्रािंील खळबळ, लाटा, वादळ, पहाट हकवा सूयास्ि, यािें 
परीक्षण करिा येि नाही. 

 
“असे असले िरी हनसर्ग हकत्येकदा काम देि नाही. पण आपले रंर्िंत्र त्यांि सुधारणा कन  

शकिे. ्च्च अहभरुिीिा परुावा देऊ शकिे. सौंदयगशास्त्राच्या अभ्यासकानंा सत्याहून अहभरुिी जास्ि 
पहरणामकारक वाटिे. नाट्यर्ृहामध्ये एका वळेी हजाराहून जास्ि पे्रक्षक नाट्यानुभव घेि असिाि. 
नटामध्ये वा नटीमध्ये शाहररीक ्णीव असली िरी िे भावहनक वादळ हनमाण करीि असिाना पे्रक्षक 
प्रभाहवि होिाि. हा अहभरुिीिा प्रान्ि आहे. जाणीव पूवगक सजगनशीलिेिा आहे. िंत्र हकवा इिर काही, की 
जे महापुरुषामंध्ये असिे, पण माहीि नसिे, त्यावर कोणािी सत्ता िालि नाही. 

 
“अशावळेी कुबडाही सुंदर हदसिो. मर् त्याने याप्रमाणे सुंदरिेिी आराधना हनरंिर इच्छामाते्र का ं

कन  नये? केवळ रंर्िंत्राच्या अवलंबनाने, आहण त्याला सुंदरिा प्राप्ि कन न देणाऱ्या त्या िंत्राने, जे 



 अनुक्रमणिका 

सौंदयगशास्त्र जाणिाि त्यालाही हे कसे घडवनू आणाव े हे समजि नाही. आपले अज्ञान कसे प्रर्ट कराव े
हेही िे जाणि नाहीि. आहण म्हणून िे स्वस्ि अहभनय आहण अहभनय िंत्रािी स्िुिी करिाि. 

 
“सवाि मोठा शहाणपणा म्हणजे आपलयामध्ये शहाणपणा नाही, हे जाणणे मी स्विः हे जाणिो. 

आहण हे कबलू करिो की अिंःस्िूिी आहण नेहणव या बाबिीि मला काही माहीि नाही. मी एवढेि जाणिो 
की हनसर्ानुनायी कलाविंाना ही रु्प्ि ित्व ेमाहहि असिाि. याि करिा मी हनसर्गपूजक आहे. जर मी 
सजगनशील अहभनयािें श्रेष्ठत्व मान्य केले नाही, िर मी आंधळ्याप्रमाणे िािपडि आहे, असे हसद्ध होईल. 
त्यािूंन काही हनष्ट्पन्न होणार नाही. मी अहनबधं अशा वािावरणाि सापडलो आहे इिकेि हसद्ध होईल. पण 
नाही, मी अशा हठकाणी स्स्थर होऊ इस्च्छिो की, हिथून अहनबधं हक्षहिज दृट गीपथाि येईल. त्यािूंन मी काहंी 
मलै अंिर कापूं शकेन. हा प्रान्ि आमच्या जाहणवपेहलकडे आहे. मी माझ्या मनामध्ये त्यािी कलपनासुद्धा 
कन  शकि नाही. त्याबाबि मी िक्ि पुश्कीनिी एक कहविा इथे देिो.  
 

“—— from the heights 
could seen with gladdening eye 
the valleys studded with white tents 
And, far beyond, the sea 
and scudding sails ——” 

 
❋ ❋ 

 


