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१९३० नतंरच ेमराठी नाटक 

डॉ. यशोद 	ीमतंराव पाटील 
सहा�यक �ा	यापक, (मराठी िवभाग) 

िववकेानंद कला, सरदार दिलपिसंग वािण�य व िव�ान महािव�ालय, 

औरंगाबाद, महारा!", भारत 

तावना :  

नाटक हा एक वा य कार आह े पण हा कार मुलत: सादरीकरणासाठी िलिहला जातो. मराठी नाटकाचा 

इितहास दीडशे वषाचा आह.े युरोपीयन रंगभूमी या अनुकरणातनू मराठी नाटक सु  झाले. परंतु महारा ात ढ 

असणा या अनेक लोककला कारात नाटक या वा य काराची बीजे आहते. तमाशा या कलेचे मराठी नाटकाशी बरेच 

सा य आह.े सवच भारतीय भाषा एकाच सां कृितक ूहातनू िवकिसत झा या आहते. यामुळे सं कृत नाटकाशीही 

मराठी नाटका या सादरीकरणाचे सा य दाखवता येते. या अथाने मराठी नाटकाला पयायाने भारतीय रंगभूमीला दोन 

हजार वषाचा इितहास आह.े वा य कला आिण सादरीकरण या दो ही अंगाने नाटक या कला कारा या अनेक 

ा या दतेा येतात. यात या यात ‘नाटक’ हणजे संग आिण संवाद यां या ारा  होणारा संघषमय कथा म 

अनुभव’ अशी जा तीत जा त समावेशक ा या आपणला सांगता यतेे. 

िवनायक वतक याचं ेयोगदान :  

१९३३ म ये ना म वंतर िलिमटेड ही सं था थापन झाली. ा ना सं थनेे ीधर िवनायक वतक यांची 

‘आंधा याची शाळा’, ‘लपंडाव’, ‘त िशला’ ही नाटके रंगभूमीवर आणली. ‘आंधा याची शाळा’ ह े नाटक मह वाचे 

मानले जाते कारण तोपयत या मराठी नाटकांवर आिण रंगभूमीवर शे सिपअर या ना तं ाचा भाव होता. 

‘आंधा याची शाळा’ ा पांतरीत नाटकाने इ सने या ना तं ाची जोड क न दली. मा  इ सने या बा  तं ाचा 

जेवढा वीकार केला गेला तेवढा इ सने या नाटकातील वैचा रक आशयाचा वीकार झाला नाही. यामुळे 

ना म वंतर हणज,े ि यां या भूिमका ि यांनी करणे, वगत भाषणांची अनुपि थती, अंक एक वेशी करणे, 

आव यक तेथेच संगीताचा उपयोग करणे, एवढेच करकोळ बदल मराठीत झाले.‘नवे ना ’ ख या अथाने आलेच नाही. 

मराठी नाटकाचा वास :  

१९३३ पासून पुढे १९४५ पयत रंगभूमी गाजवणारे तीन नवे नाटककार हणजे . के. अ े, अनंत काणेकर 

आिण मो. ग.रांगणेकर ह ेहोत. १९३३ म ये अ े यांची ‘सा ांग नम कार’ ह ेनाटक रंगभूमीवर आले. यानंतर यांची 
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‘ माचा भोपळा’ (१९३५), ‘ल ाची बेडी’ (१९३६), ‘वंद ेमातराम्’ (१९३७), ‘पराचा कावळा’ (१९३८), ‘मी उभा 

आह’े (१९३९), ‘पाणी हण’ (१९४६), ‘कवडीचुंबक’ (१९५१), ‘घराबाहरे’  (१९३४)’, ‘उ ाचा संसार’ (१९३६), ‘ 

जग काय हणेल’ (१९४६), ‘तो मी न हचे’ (१९६२), ‘बुवा तेथे बाया’ (१९६४), ‘डॉ टर’ (१९६७) इ यानी अनेक 

नाटके कािशत झाली. अ े यांची ब तेक नाटके िवनोदी आहते आिण ती यांनी े कांचे मनोरंजन हावे याच हतेून 

िलिहलेली आहते. ‘कोण याही त वाचा खल कर यासाठी अगर सामािजक कवा राजक य अ याय वेशीवर 

टाग यासाठी हणून मी ह ेनाटक िलिहलेले नाही. े काचंे केवळ िवनोदपूवक मनोरंजन करणे एवढाच हतेू मी मा या 

डो यापुढे ठेवलेला आह.े’’ असे जे यांनी ‘सा ांग नम कार’ या संदभात हटले आह ेते यां या ब तके नाटकांना लागू 

पडणार आह.े अ े यां या नाटकात समाजातील हा या पद वृ ीचे िवडबंन असते, संगिन  आिण वभाविन  

िवनोद असतो. अ े यां या गंभीर कृती या नाटकातून आप या समाजात ी या ि त वाची कशी कुचंबणा होते ह े

दाखवून दले आह.े ‘इ सनेचे तं  मराठीत यश वी रीतीने आ मसात कर याचे ेय या थो ाफार मराठी 

नाटककारानंा दणेे श य आह.े यात अ यांचा गौरवपूण िनदश करणे आव यक आह.े’’ असे डॉ. अ. ना. दशेपांड ेयांनी 

हटलेले आह.े 

ा काळातले दसुरे मह वाचे नाटककार अनतं काणेकर ह े होत. काणेकरांची ब तेक नाटके अनुवा दत 

पांतरीत अशी आहते. यानंी इ सने या ‘डॉ स हाऊस’ चे ‘घरकुल’ ा नावान े पांतर केले. ‘िनिशकातंाची नवरी’ 

(१९३८), ‘फास’, ‘पतंगाची दोरी’ (१९५१), ‘झंुज’ ही याची इतर पातंरीत नाटके. ‘‘नवीन मराठी ना ाची जी 

वाटचाल सु  झाली ती ‘घरकुल’ याच अनुरोधान ेह ेकबूल करावे लागेल’’ असे बापूराव नाईक यांनी हटलेले आह.े 

काणेकरां या पांतरीत नाटकांनी पा ा य रंगभूमीवरील न ा वाहाची ओलख क न दली. 

मोतीराम गजानन रांगणेकर ह े ा काळातले ितसरे मह वाचे नाटककार. १९४१ पासून १९६५ पयत यां या 

नाटकांचे योग होत असललेे दसतात. रांगणेकरानंी ‘ना िनकेतन’ ा नावाची सं था थापन केली आिण या 

सं थे ारा आपली नाटके रंगमंचावर आणली. ‘आशीवाद’ (१९४१) ह े यांचे पिहले नाटक. यानंतर ‘कुलवधू’ (१९४२). 

‘नंदनवन’ (१९४२), ‘क यादान’ (१९४३), ‘अलंकार’ (१९४४), ‘माझे घर’, (१९४५), ‘विहनी’ (१९४५), ‘एक होता 

हातारा’ (१९४८), ‘कोणे एके काळी’ (१९५०), ‘माहरे’ (१९५१), ‘रंभा’ (१९५२), ‘जयजयकार’ (१९५३), ‘िललाव’ 

(१९५५), ‘भटाला दली ओसरी (१९५६), ‘धाकटी आई’ (१९५६), ‘भा योदय’ (१९५७), ‘अमृत’ (१९५८) इ यादी 

नाटके रंगमंचावर आली. 

ना म वतर ही सं था बंद पड यास पाच-सहा वषानी ना िनकेतन ही रांगणेकराचंी सं था उदयाला आली. 

ा काळात मराठी रंगभूमीवर बोलपटांचे आ मण झालेले होते. नाटकाचा े कवग बोलपटाने खेचला होता. अशा 
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वेळी याला परत ना गृहाकड ेकळिव यासाठी आव यक अशी साम ी असलेली नाटके िलिहणे व बसवणे आव यक 

झाले होते. रांगणेकरांनी ही व तुि थती आप या डो यांसमोर ठेवली होती. ‘‘पाचसहा गोड गाणी’, ि यां या भूिमका 

ि यांनी करणे, वा तववादी नेप य, चिलत जीवनातील लहानमो ा ांशी संबंिधत असलेली. एकिजनसी 

व पाची, कालानु प, अ पिव ताररची, िवषयाचा फार मोठा ताि वक बिडवार नसलेली, चटकदार शैलीची, 

यातील मह वा या मु ां या िववेचनाची े कानंा सहज ओळख  पटेल अशी खुबीदार नाटके आिण ा नाटकांना 

उपयु  होईल आिण याचंे िनयं ण करता येईल असा सवसाधारणपणे समंजस नटवग, ही रांगणेकरां या रंगभमूीची 

मु य साम ी होती’’ ा श दात के. नारायण काळे यानंी रांगणेकर यां या नाटकाचे व रंगभूमीचे मू यमापन केलेल े

आह.े 

भागवराम िव ल वरेरकर यांचे रंगभूमीवरच ेकतृ व १९०८ सालीच सु  झालेले होते. तथािप १९५८ पयत 

यांची नवी नाटके मराठी रंगभूमीवर आलेली आहते. यामुळे १९४५ पूव या अ े, काणेकर, रांगणेकर ा 

नाटककारां मोच वरेरकर यांचेही थान मह वाच ेमानले पािहजे. १९४५ ते १९५८ ा काळात याचंी ‘सं याशाचे 

ल ’, ‘िजवा-िशवाची भेट’, ‘ ारकेचा राजा’, ‘अपूव बगाल’, ‘लंकेची पावती’, ‘भूिमक या सीता’ ही नाटके रंगमंचावर 

आली. कल कर, दवेल, खािडलकर, को हटकर, गडकरी ह े१९२० पयतच ेनाटककार आिण १९४० नतंर उदयास 

आले या अ े, काणेकर, रांगणेकर ा नाटककारां या म ये वरेरकर ह ेदु ासारखे आहते. वरेरकरांची ब तांशी नाटके 

सामािजक िवषयावरची आहते. ना तं ातही यानंी सुधारणा केलेली होती. १९४१ म ये झाले या ना ो सवात 

काणेकरां या पांतरीत ‘घरकुल’ बरोबरच ‘उडती पाखरे’ ा नाटकाचाही योग झाला होता. शमकालीन सामािजक 

िवषयावर नाटके िलिहणे आिण या ारा बोधन करणे हा यांचा हतेू असावा. मा  लोकांना ती आवडली पािहजेत ा 

दृ ीने यांचे लेखन झालेले अस याने पुरेशी खोल आिण गंभीर अशी कृतीची नाटके यांनी िलिहली नाहीत. 

लोकरंजन आिण लोकिश ण हाच हतेू समोर ठेवून नाटके िलिहणारे माधव नारायण जोशी ह े एक नाटककार या 

काळात लोकि य होते. याचंे पिहले नाटक ‘िवनोद’ ह े१९१४ साली कािशत झाले होते. यानंतर १९४६ पयत यांनी 

टवाळी, उपहास, िवडबंन, िवनोद यांनी यु  असलेली आिण या ारा समाजजीवनातील दोष व ंगे दाखिवणारी 

नाटके िलिहली. 

१९४५ पूव या मह वा या नाटककारां या ा अ प प रचयानंतर १९४५ ते १९६० ा काळातील मराठी 

ना सृ ीचे व प पाहावयाचे आह.े 

१९४६ साली िव. वा. िशरवाडकर यांचे ‘दरूचे दवे’ ह े पिहले नाटक िस  झाले. यानंतर आजतागायत 

यांची अनेक नाटके रंगमंचावर आलेली आहते. एक मह वाचे नाटककार हणून आजही यांना मा यता आह.े ‘दरूचे 
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दवे’ नंतर िशरवाडकरांनी ‘दसुरा पेशवा’ ‘वैजयंती’, ‘क तेय’, ‘राजमुकूट’, ‘ दवाणी दावा३, ‘ऑथे लो’, ‘दवेाच घर’, 

‘ययाित आिण दवेयानी’, ‘आनंद’, ‘आमचं नाव बाबुराव’, ‘एक होती वाघीण’, ‘चं  िजथे उगवत नाही’, ‘नटस ाट’, 

‘बेकेट’, ‘मु यमं ी’, ‘िवदषूक’, ‘वीज हणालूी धरतीला, ‘महतं’, इ यादी नाटके िलिहली. िशरवाडकरांनी आप या 

नाटकां या ारा खािडलकर-गडकरी यांची परंपरा पुढे चालवली असे हटले जाते. िशरवाडकरानंी आप या 

नाटकां या ारा खािडलकर गडकरी यांची परंपरा पुढे चालवली असे हटले जात.े याचे अथ १९३५-४० या आसपास 

मराठी नाटक आिण रंगभमूी या े ात इ सेन णीत नवे ना म वंतर घडिव याचा य  झाला होता. याचा 

कोणताही प रणाम िशरवाडकरांवर नाही. कल कर-दवेलांपासून मराठीत संगीत रंगभूमीची एक परंपरा सु  झालेली 

दसते. ती को हाटकर-गडकरी यां यापयत तर होतीच, पुढेही १९५० पयत ती टकलेली दसत.े ना म वंतर ा 

सं थे या अयश वी य ानतंर मराठी रंगभूमी जगिव याचे ेय रांगणेकरांना दले जात.े यानंीही संगीत नाटके 

िलिहलेली आहते. १९५० पयत मराठी रंगभूमीवर संगीत नाटकाच ेवच व होते. िशरवाडकरां या नाटकांचे वैिश े ह े

क  ती संगीत रंगभूमीला शरण गेलेली नाहीत. ग ा रंगभूमीची सश  परंपरा िशरवाडकरां या नाटकांपासनू सु  

झाली असे हणावयास हरकत नाही. वाभािवकच िशरवाडकरां या नाटकात पा ां या संवादा या भाषेला मह व 

आलेले आह.े परंतु ही भाषा या पा ां या त डी असत ेती पा ेही तशीच मह वाची वâवा ल णीय असावी लागतात 

ह े िशरवाडकरांनी ओळखललेे अस याने यां या नाटकातली पा े, यां या ि म वाचे िच ण, वभाविवशेष 

मह वाचे ठरते. िशरवाडकरां या नाटकांचा िवशेष हा क , यां या नाटकात पा ां या ि म वाला ाधा य आह.े 

शे सिपयर या नाटकाचा हा भाव असावा. िशरवाडकरांनी ‘राजमुकुट’, ‘ऑथे लो’ ही शे सिपयरची नाटके मराठीत 

आणलेली आहते. िशरवाडकरांनी ऐितहािसक, पौरािणक आिण सामािजक व पाची नाटके िलिहली. ब तके 

नाटकांम ये ि रेखा ठळक केले या आहते. या या संदभात मोजकेच उ कट संग िनमाण केलेल ेआहते आिण 

 व वभाव अथवा  व प रि थती यात िनमाण क न ना ा म ि थतीची रचना केलेली आह.े १९४५ ते 

१९६० ा काळात िशरवाडकरांची ‘दरूचे दवे’, ‘दसुरा पेशवा’, ‘वैजयंती’ आिण ‘राजमुकुट’ ही पांतरीत नाटके होत. 

‘दसुरा पेशवा’ ा नाटकात बाजीरावाची ि रेखा उठावदार झालेली आह.े यािशवाय ा नाटकातील िचमाजी, 

काशीबाई, शा , म तानी ा गौण ि रेखांचेही िच ण कौश याने केलेले आह.े ‘क तेय’ ा नाटकातील कंुतीही 

आपली आई आह ेयाचे कणाला होणारे ान ा सु ावर उभारलेल े संग आह.े पा ां या मनातील भावनांच ेक लोळ 

ा नाटकात भावीपणे  झालेले आहते. मनु य वभाव आिण यातून िनमाण होणारे वैचा रक अगर भाविनक 

क लोळ हाच िशरवाडकरां या नतंर याही नाटकाचा िवशेष आह.े उठावदार पा  आिण संगांची रचना व पा ां या 
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वभावातील अगर प रि थतीतील ना  यासाठी याचंी नाटके आिण भाविनक व वैचा रक क लोळ भावीपणे  

करणारी का ा म भाषा ही यां या नाटकाची वैिश े होत. 

गणेश िशवराम उफनाना जोग ह े ा काळातल े दसुरे मह वाचे नाटककारी, यांची ‘िच शाळा’ (१९४८), 

‘सो याचे दवे’ (१९४९), ‘भारती’ (१९५२), ‘हॅ लेट’ (१९५७) ही नाटके होत. चिलत समाज व थेच े िवदारक 

िच ण ह ेजोग यां या नाटकांचे वैिश े. डॉ. अ. ना. दशेपांड ेयांनी जोगांब ल पुढील गौरवोदगार काढलेले आहते. 

‘‘एक थोर भावशाली नाटककार ही पदवी जोगांना दणेे आता म ा  झाले आह.े उ  वैचा रक व समाजािभमुख 

भूिमकेव न िलिहले या जोगां या कलासंप  ना कृत नी मराठी ना सृ ी या िवकास मातील न ा वैभवशाली 

पवास ारंभ केला आह.े’’ 

माधव मनोहर यांची काही पांतरी नाटके ा काळात रंगमंचावर आली. ‘आजोबां या मुली’ (१९४३), 

‘सशाची शगे’ (१९४७), ‘आई’ (१९५३) इ यादी. मराठी नाटकावर काही नवे सं कार घडिव या या सदंभात 

काणेकर, िशरवाडकर यां या पांतरीत नाटकांचा जसा सहभाग आह ेतसाच माधव मनोहरां या नाटकांचाही आह.े 

शे सिपयर आिण इ सेन यापलीकड ेअसले या पा ा य नाटकांचा शोध पुढेही अनेक नाटककारांनी घेतलेला दसतो. 

पु. ल. दशेपांड े यांचे ‘तकुा हणे आता’ ह े पिहल ेनाटक १९४८ म य े रंगभूमीवर आले. यानतंर ‘अंमलदार’ 

(१९५२), ‘भा यवान’ (१९५३), ‘तुझे आह े तुजपाशी’ (१९५७), ‘सुंदर मी होणार’ (१९५८) ही नाटके रंगभमूीवर 

आली. यां या ‘तुझे आह ेतजुपाशी’  नाटकाची सवािधक चचा झाली. ते रंभमूीवर गाजले. याच ेअसं य योग झाले 

आिण नाटककार हणून पु.ल. दशेपांड ेयांची यातीही याच नाटकाने ा  क न दली. ा नाटकात काकाजी आिण 

आचाय ह ेदोन वेगवेग या िवचारधारेच े ितिनधी आहते. यां यातील िवरोध, यां यातील संघष हाच ा नाटकाचा 

पाया आह.े जीवन मन:पूवक भोगणारे, आनंदी वृ ीच ेआिण आतून िवर  असणारी काकाजी आिण बा त: िवर  

असलेले जीवनाला िनयमात जखडून टाकणारे, आ म ेमी आचाय असा हा संघष आह.े लेखकान ेहा य आिण गाभंीय 

यांचे िम ण ा नाटकात केलेले आह.े िवनोद िनमाण होईल अशा कारचे संवाद रचलेले आहते तथािप भर आह ेतो 

ा दोन ठळक पा ां या वृ ीिवशेषांवरच. यातही आचायाना थम हा याचा िवषय क न अखेरीला का याची 

झालर दलेली आह.े ‘‘या नाटकातील िविवध िवलोभनीय ि रेखा, खया अथान े ना ािव काराचे काय करणारे 

नेप य-सजावट, ेमसंवाद, िवडबंन, हसना मक संग, गतकालाची गिहरी मृती ा येकानुसार बदलणारा 

संवादाचा पोत आिण मराठी वाचक े काला ि य असणारे दोन पा ांमधील सघंष यामुळे ते नाटक समृ  झाले 

आहते’’ असे पु पा भावे यांनी हटलेले आह.े 
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तारा वनारसे यांचे ‘क ा’ ह े नाटक १९५५ म ये रंगभूमीवर आले. नाटक ायोिगक व पाचे होते. या 

काळातील ायोिगक रंगभूमी या े कांना समी कांना ते आवडले होते. ा नाटकांवरील अ े, वरेरकर, रांगणेकर 

आिण मराठीतील इ सनेी तं ाचा थोडाफार भाव वगळ यास त कािलन रंगभूमीवरच ह ेएक वेग या कारचे नाटक 

होत े असे हणता येईल. म यमवग यां या थािपत मु यांनी जखडलेली उ मला आिण ही क ा ओलांडू पाहणारा 

दवाकर यांची कथा ा नाटकात येते. आप या इ छा-आकां ांचा बळी दणे, याग करणे, वचन पाळणे, वत:ब ल 

अिभमान बाळगणे, इतरांच े उपकार न वीकारणे, इतरांनी केले या उपकाराब ल कृत  राहणे, घरदार, आईबाप, 

नातीगोती ा सवासाठी सदवै याग करायला िस  राहणे, परंपा रक मू यांचे जतन कर यासाठी आप या वैयि क 

इ छा आका ांवर, व ावर िनखारे ठेवणे ह ेसव उ मला क  पाहते. परंतु वेगळी जीवनदृ ी बाळगणारा दवाकार 

जे हा ित या आयु यात येतो ते हा ा सव पारंपा रक मू यांमधली अथशू यता ित या ल ात येते. परंतु म यमवग य 

मू य चौकटीत ती इतक  जखडलेली आह ेक  ितची यातून सुटका होऊ शकत नाही हीच ितची शोकांितका होय. एक 

वेगळी, नवी जाणीव दणेारे ह ेनाटक होत.े 

१९५५ म ये िवजय तडुकर यांचे ‘ ीमंत’ ह ेपिहले नाटक रंगमंचावर आले. यानंतर यांची ‘माणूस नावाच े

बेट’ (१९५६), ‘मध या भती’ (१९५८), ‘िचमणीचं घर होतं मेणाचं’ (१९५९), ‘मी जकलो, मी हरलो’ (१९६३), 

‘काव यांची शाळा’ (१९६४), ‘सरी ग सरी’ (१९६४), ‘एक ह ी मुलगी’ (१९६७), ‘शांतता, कोट चालू आह’े 

(१९६८), ‘अशी पाखरे येती’ (१९७०), ‘िगधाड’े (१९७१), ‘सखाराम बाइडर’ (१९७२), ‘घरचे अमुचे छान’ (१९७३), 

‘घाशीराम कोतवाल’ (१९७३), ‘दबं ीपचा मुकाबला’ (१९७४), ‘भ याकाका’ (१९७४), ‘बेबी’ (१९७५), ‘भाऊ 

मुरारराव’ (१९७५), ‘पािहजे जातीचे’ (१९७६), ‘कमला’ (१९८२), ‘िम ाची गो ’ (१९८२), ‘क यादान’ (१९८३), 

‘िव ला’ (१९८५) इ यादी नाटके िस  झाली. नाटकांबरोबर अनेक उ कृ  एकां ककाही तडुलकरांनी िलिहले या 

आहते. 

१९६० पयत तडुलकरांची तीन-चारच नाटके रंगमंचावर आली होती. परंत ुएक वेगळा नाटककार हणून ा 

नाटकांनी यांची ितमा िनमाण केली. ‘ ीमंत’ ा नाटकात दादासाहबे आिण मािलनीबाई यांची मुलगी मथुरा िहचा 

एका िववािहत पु षाशी सबंंध येतो आिण कौटंुिबक व सामािजक ित े या दृ ीन ेएक भयानक गो  घडत.े ित या 

पोटात या चार मिह या या गभाचे काय करावे हा सवापुढे असलेला , ा पा वभूमीवर एका माणसाचा वेश 

होतो. तो ढ सामािजक चौकटीत या कुटंूबात न बसणारा व ित े या क पनेत न बसणारा असा इसम आह.े याचे 

सामािजक आिण वैयि क जीवन हीन रीतीच ेमानावे असे आह.े ीधर ह े याच ेनाव. तडुलकरांनी नाटकात यां या 



“Knowledge Scholar” 

An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research 
Volume: 08, Issue: 02, Mar. – Apr. 2021                                                    eISSN NO. 2394-5362 

Impact Factor (SJIF) – 5.266 

http://www.ksijmr.com   Pg. Nos. 01-09    Page | 7 

ि म वाला इतर पा ां या तुलनेत हळुहळु उंची कशी ा  होत जाते ह े दाखिवले आह.े तो या म यमवग य 

तथाकिथत ित ीत कुटंूबात या ित े या पोकळ क पना उघड करीत जातो. तो मथुरेशी ल  करायला तयार होतो. 

पुढे दसुNया अंकात ा कुटंूबातील तणावाच े िच ण केलेले आह.े ‘माणूस नावाचे बेट’ म ये तीन सामा य 

प रि थतीम ये त ण, एकाची प ी आिण यां यासमोर असलेली प रि थती, या प रि थतीशी चाललेला यांचा 

संघष यांचे िच ण आह.े राह याची जागा, नोकरी, दनैं दन खचाची सम या अशी ही मुळीच भ , उदा  नसलेली 

ि थती आिण तशीच माणस ेयांचे ह ेनाटक आह.े मराठी रंगभूमीवर पा ां या ि म वाला नाटक  उठाव दे या या व 

यां या त डी वेगळीच का मय अशी भाषा अस या या काळात तडुलकराचंी सवसामा यांचे जीवन िचतारणारी, 

म यमवग य कुटंूबातील तणावाचे िच ण करणारी नाटके रंगमंचावर आली. 

‘मध या भती’ म ये पावतीबाई आिण यांचा मुलगा सदािशव यां यातील संघषाच ेिच ण येते. एकमेकांवर 

ेम करणा याआई आिण मुलगा यां यात भत उभी राहते. पावतीबाई आिण सदािशव यां यातील ेम, नंतर दरुावा 

शेवटी तो दसुरावा नाहीसा होऊन यां यात सं य थािपत होणे असे ा नाटकाच ेट पे आहते. म यमवग य सामा य 

या कौटंुिबक आशा-आका ांना यातनू उ प  होणा या रागाला आिण द:ुखाला ा नाटकात म यवत  थान 

ा  झालेले आहते. ‘िचमणीचं घर होतं मेणाचं’ ह ेनाटक यात या योगशीलते या दृ ीने मह वाचे आह.े ‘पँâटसी’ 

या वळणाच ेह ेनाटक आह.े ‘माणसा या जीवनातले कु प, उ गेजनक भाग कुणीतरी मधून-मधून रंगिवलेच पािहजेत. 

कारण अशा कु प आिण उ गेजनक भागातच माणसातले माणूसपण खरोखरी पारखले जाते. अशी नाटके पु हा पु हा 

पहावी अशी अपे ा नसते. परंतु ती झाली मा  पािहजेत’ असे तडुलकरानंी ‘मध या भती’ या तावनते हटले आह.े 

तडुलकरां या पुढील काळात या ना लेखनाचे ह ेसू  आह ेअसे हणता येईल. ‘शांतता, कोट चालू आह’े, ‘िगधाड’े, 

‘सखाराम बाइडर’, ‘घाशीराम कोतवाल’, ‘बेबी’ इ यादी नाटकांतनू मानवी जीवनातील कु पतेचे आिण कु तचेिच ण 

झालेले आह.े १९५५ ते १९८५ ा कालखंडातील तडुलकरांचा ना वास पािहला तर तडुलकरांची ना रचना 

आिण ना ाशय ा दो ही बाबतीत िवकसनशीलता दसते. ‘सरी ग सरी’ म य े तमाशाचा घाट यांनी नाटकाला 

दलेला आह.े ‘शांतता, कोट चालू आह’े म ये यायालयातील खट याचे प दलेले आह.े ‘घाशीराम कोतवालम ये 

संगीतनृ या मक आिण समूहा या िविवध आकृितबंधा मक रचनेतनू ना ाची अिभ  केलेली आह.े ‘शांतता’ 

पासूनच तडुलकर समूहमना या हालचाली दाखवू लागले. तडुलकरांची नाटके वा तवाचे िच ण करतात. यातही 

म यमवग य मराठी मनु य, याची समाज व था, मू ये आिण अंत वरोध यांचे िच ण ते करतात. बा त: सौ य 

दसणा या समाजातील ह ता, मू यांचा उदघोष करणा या ची मू यहीनता, ित चेी ौढी आिण साळसुद 
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वाटणा यामधले दभं असे वा तव यां या नाटकातून येते. अशा म यमवग य सामा य ि चाचा हा समाज अस यान े

यां या नाटकातले नायक, नायक नसनू ित-नायक आहते. 

१९५७ साली पु. ल. दशेपांड ेयांचे ‘तुझे आह ेतुजपाशी’, बाळ को हाटकर यांचे ‘दु रतांचे ितिमर जावो’, शं. 

गो. साठे यांचे ‘ व ीचं ह ेधन’ ही नाटके रंगभूमीवर आली. याचवष  वसतं कानेटकर यांचे ‘वे ाचं घर उ हात’ ह े

पिहले नाटक द शत झाले. ह े नाटक बरेच गाजल.े कानेटकरांना नाटककार हणून ित ा लाभली. यानतंर यांचे 

ना लेखन अ ाहत सु  रािहले. ‘दवेाचे मनोरा य’ (१९५८), ‘ ेमा तुजा रंग कसा’ (१९६१), ‘रायगडाला जे हा जाग 

येते’ (१९६२), ‘दोन ुवावर दोघे आपण’ (१९६३), ‘म यगंधा’ (१९६४), ‘मोिहनी’, (१९६४), ‘अ ुंची झाली फुले’ 

(१९६६), ‘लेकुरे उदडं झाली’ (१९६६), ‘इथे ओळाळला मृ यू’ (१९६८), ‘तुझा त ूवाढवी राजा’ (१९६९) अशी एका 

पाठोपाठ एक अशी नाटके यते गेली. पुढेही आजतागायत कानेटकरांनी ना लकेन केले. यातली काही नाटके अशी – 

घरात फुलला पा रजात, मला काही सांगायच,ं मीरा मधुरा, िहमालयाची सावली, बेईमान, अखेरचा सवाल, 

नलदमयंती, िवषवृ ाची छाया, क तुरीमृग, माणसाला डखं मातीचा, सूयाची िप ले, एक प: अनेक रंग, गो  

ज मानंतरची, गाठ आह ेमा याशी कधीतरी कोठेतरी, पंखांना ओढ पावलांची, छू मंतर, गगनभेदी, ेमा या गावा जावे, 

वादळ माणसाळतय, मदनबाधा, सोनचाफा, िजथे गवतास भाले फुकतात इ यादी.  

 

समारोप :  

१९३३ म ये ना म वंतरासार या ायोिगक सं थेचा अवतार होतो आिण न ा ना ांची घोषणा होते. परंत ु

पुढ या जवळजवळ तीस वषात फारस ेनवे काही घडत नाही कवा अगदीच तरुळक पात घडत ेयाचा अथ रंगभूमी 

आिण नाटक ा संदभात मराठी े क, नाटककार आिण नट, द दशक यांची जाणीव पुरेशी खोल न हती असे हटल े

पािहजे. याचबरोबर मराठी नाटकाला िच पटाशी सामाना क न आपले अि त व टकवायचे होते हाही िवचार करणे 

आव यक ठरते. तसचे नाटका या संिहतेबरोबरच रंगभूमीचाही िवचार आव यक ठरतो. रंगभूमीिवषयक क पनांत 

बदल झा याखेरीच संिहतां या व पातही बदल होऊ शकत नाही आिण संिहतां या व पात बदल झा याखेरीच 

रंगभूमीवरही ातंी घडणे सभंवनीय नाही असा दहुरेी िवचार या काळ या ना सृ ीत आभावानेच दसतो. 
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सदंभ थं : 

१) कु ं दकर नरहर, रंगिवमश, पुणे, इं ायणी काशन. 

२) ी. बनह ी ना., मराठी ना कला आिण ना वा य 

३) भावे वासुदवे गणेश, आ  महारा  नाटककार िव णुदास 

४) दि णा खंड-१, पुणे, कॉि टनटल काशन 

५) दि णा खंड-२, पुणे, कॉि टनटल काशन.  

 


