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1) दरवेशी 

अस्वल आणि त्याचा मालक अब्दलु याांच्यातल्या हृद्य नात्याला छेद जातो तो सलीम अस्वलाला आपल्या शोषिाची जािीव 

होते तेव्हा. दोघाांचां नातां बाप-बेट्यासारखां असलां तरी ते शोषक-शोणषत असांही आहेच. त्यातून मुक्तीचा मार्ग णदसलेला सलीम 

पूिग मुक्त होतच नाही. तो मालकावर सूड उर्वायचा ठरवतो. णतथेच त्याची शोकाांणतका णनणित होते.  

 

शोषक- शोणषत सांघषग अटळ आहे पि अपररहायगही आहे. जीवनाच्या खेळाचा तो भार् आहे. यात कुठल्याही एका बाजूचा अन्त 

झाला तर खेळच उरिार नाही. त्यामळेु शोषक-शोणषत भूणमका बदलल्या तरी एकमेकाांना समजून घेिे हाच या नात्याचा पाया 

आहे. सलीमचां हे भान सुटतां. 

 

एकाणन्कका दोनच पात्ाांची असली तरी खेळ बघिायाग  समूहाचां अणस्तत्व जािवत रहािां हे प्रयोर् करिायागसाठी आव्हान आहे. 

 

2) कायय लसद्धीस नेण्यास श्री (अ)समर्य आहे 

चाळ सांस्कृतीत वाढलेली नमनेुदार पात्ां, त्याांची एकमेकाांवर कुरघोडी करण्याची खमुखमुी आणि त्यात अणन्तमतः झालेली 

फणजती याचां सावगजणनक पूजेच्या णनणमत्ताने घडवलेलां हास्यकारक दशगन. चाळीतलां समूह जीवन, खलेुपिा आणि मध्यमवर्ीय 

पापणभरूता यात आहे. साधी मािसां, त्याांचे साधे रार्लोभ, साधे स्वाथग  आणि ते जपण्यासाठी आिलेला मोठा आव यातून णवनोद 

घडत जातो. 

 

3) मेिा तो देशपांडे 

आयषु्यात काही करू न शकलेल्या आणि एकही र्ोष्ट मनासारखी न झालेल्या मध्यमवर्ीय जरू् देशपाांडेला 35व्या वषी आलेला 

मतृ्यू हीच त्याच्या मनासारखी घडलेली एकमेव घटना. णतचा तो उत्सव करतोय. त्याच्या मतृ्यूचां त्याला पोचविारहेी एकप्रकारे 

सेणलबे्रशन करतायत. मानवी जीवनातील आणि त्यातही मध्यमवर्ीय आयषु्यातील णवपररतता, णवसांर्ती णदसते आहे. ती 

देशपाांडेला मेल्यावरही सटुत नाही. त्याचां मरिांही णनरथगक ठरतां. 

मानवी आयषु्यातली णनरथगकता एकाणन्ककेतून अधोरणेखत केली आहे. 

 

4) उदाहरणार्य 

अब्सणडगटी अथागत असांर्तता ही या एकाणन्ककेचा स्थायीभाव आहे. मी आणि एकान्त एका रात्ी भेटतात आणि स्वतःणवषयी 

बोलायचां ठ रवतात. दोघेही एकटे आहेत. त्याांना आयषु्यात समजून घेिारां कोिी नाही म्हिून ते एकमेकाांना समजून घेऊ 

पाहतात. त्याांच्या बोलण्यात स्त्री हा समान धार्ा आहे. ही स्त्री पे्रयसी, वेश्या, आई या तीन रूपात मीच्या जीवनात येते. णतघीही 

मीला समजून घेत नाहीत. स्वतःच्याच भावना, भोर् कुरवाळतात. एकान्त या प्रत्येकीत पे्रयसी शोधतो पि त्याच्याही हाती काही 

लार्त नाही. 

 

आपला शोध अपरुा आहे, एकमेकाांना समजून घेिां अपरुां आहे, आपलां जर्िां अपरुां आहे ही जािीव शेवटी दोघाांना होते आणि ते 

पनु्हा एकटे होतात. 

 

5) दुजा शोक वाह े

मतृ्यूनांतरचा णखन्न णवषाद वातावरिात भरून राणहलेला आहे. हे वातावरि एकाणन्ककेत कायम आहे. मतृ्यूची जािीव, त्याची 

अपरीहायगता, त्याच्याकडे बघण्याचा मोठ्या मािसाांचा दृणष्टकोन आणि लहान मलुाची णनरार्स नजर यातून हळुवारपिे नाट्य 

आकाराला येतां. यात मदु्दाम नाट्य णनमागि केलेलां नाही. णकां बहुना सर्ळांच एका नैसणर्गक क्रमाने सहज घडतां आहे. मतृ्यूनन्तरच्या 

साांत्वनाची र्रज कोिाला असते? साांत्वन करिारा त्याणनमीत्ताने स्वतःचांच द:ुख उर्ाळतो का? जीवन आपल्या र्तीने चालूच 

रहातां. 



श्री. जयतं पवार लिलित एकालंककाचंा साराशं 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P a g e  2 | 4 

 

6) अलततम रषेा आलण द्वदं्व 

एका मलुीच्या खनुाबद्दल णशक्षा भोर्िार ेदोन जीव. एक णशक्षक एक णवद्याथी. अणन्तम णनवाडा होिार आहे. आयषु्याच्या एका 

अपररवतगनीय रषेेवर दोघां उभे. दोघाांच्या इच्छा णभन्न. णशक्षक प्रखर आशावादी तर णवद्याथी कमालीचा णनराशावादी. एकाला 

आपि सुटिारच याचा ददुगम्य णवश्वास तर दसुरा फाशीची सजा मार्तोय. त्याला जर्िां णनरथगक वाटतांय. जीवनाकडे बघण्याच्या 

दोन धारिामधला हा झर्डा. पि णनयती कू्रर असते. ती मानवी इच्छा, तकग  याांच्या पलीकडे असते. ती या दोघाांच्या पदरात 

णवणचत् दान टाकते. 

 

7) होड्या 

एका णनरार्स भाबड्या मलुाचां भावणवश्व इथे साकारतां. हा असा मलुर्ा आहे ज्याचां शारीररक वय वाढलां आहे पि मानणसक वय 

एका णवणशष्ट टप्पप्पयावर णस्थरावलां आहे. ते णजथे णस्थरावलां त्यावेळचां भावणवश्वही णतथेच णिज झालां आहे. त्यातच बांडू अजूनही 

जर्तो आहे. आयषु्याचां प्रवाहीपि त्याला त्याच्या अधूपिाची जािीव करून देिारां आणि म्हिूनच त्याच्यासाठी दषु्ट आहे. होड्या 

हे त्याच्या जर्ण्याचां प्रणतक आहे. त्याची होडी कार्दी आहे. पढेु न जािारी. त्याला फक्त होड्या बनवायला येतात. 

 

एकाचवेळी वास्तवात आणि कल्पनेत अशा दोन पातळयावर खेळला जािारा हा खेळ आहे. नायकाच्या भावणवश्वाचा दभुांर् 

रांर्मांचावर भासमान व्हावा. 

 

8) घुशी 

घशुी हे यातल्या दोन बायकान्च्या जर्ण्याचां रुपक आहे. एकमेकाांवर णचखल उडवत णचखलातच लडबडत रहािायाग  घशुीप्रमािे 

भार्ी आणि शेवांता एकमेकींना छळत त्ास देत जर्तायत. त्यातच णवकृत सखु उपभोर्तायत. दोघीच्या आयषु्यात येिार ेपरुूष 

हा छळ आणि आनांदातला समान दवुा. त्याभोवती दोघींमधलां राजकारि चालतां. दोघींच्या अतपृ्त वासनाांचा खेळ णहांसेला जन्म 

देतो. दोघी एकमेकींना पराभूत करत एक शोकाांणतका रचत जातात. 

 

अणतशय उघडी वाघडी भाषा, शरीराची वखवख यातून या दोन बायका घशुीन्च्या पातळीवर येतात. 

 

9) लिअर 

____________ 

एका राष्रीय कीतीच्या ज्येष्ठ नाट्य णदग्दशगकाने आपल्या पे्रयसीला जाळण्याचा केलेला प्रयत्न ही बातमी बहुचणचगत ठरली होती. 

समुार ेतीस वषाग पूवी घडलेल्या ह्या सत्य घटनेवर ही एकाणन्कका बेतलेली आहे. फक्त एकाणन्ककेत पे्रयसी मरते. वास्तवात तसां 

झालेलां नाही. 

 

एकाणन्ककेचा णवषय हा एका कलावांताांचा स्वत्व शोधण्याचा आत्मनाशाच्या र्तेत जाऊनही पनु्हा उभां राहण्याचा झर्डा आहे. 

शेक्सणपअरचां णकां र् णलअर हे नाटक तो बसवतो. पि णलअरचा अहांकार त्याचा कब्जा घेतो. णलअर त्याचां जर्िां व्यापून टाकतो. 

णवप्पलव मझुमुदारच्या मनोणवश्वात चालिायाग  नाटकातला णलअर आणि त्याचां प्रत्यक्ष आयषु्य याांच्यातल्या सीमारेषा पसुट होतात. 

णलअरची स्वर्तां, णवप्पलवची स्वार्तां, दोघाांतले सांवाद यातून नाटकाची लय आकारते. 

 

10) वाळवी 

अधाांतर नाटक ज्यातून आकाराला आलां ती ही एकाणन्कका. घरातली णनष्काम बसून असिारी मलुां आणि घर चालवण्यासाठी 

अखण्ड राबिारी आई याांच्यातलां द्वांद्व इथे णदसतां. मलुाांचां नाकतेपि घराला ग्रासून टाकतां. णनरथगक बदु्धीवाद , उर्ीचचां चाललेला 

टाइमपास, प्रत्येकाची खनु्टलेली वाढ, पराकोटीचा आळस आणि एका बाईचां सतत राबिां हे णचत् समाजाचां प्राणतणनणधक दशगन 

घडवतां.  
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वास्तववादी शैलीचा अणभनय आणि एकुिच प्रयोर्ाची माांडिी देखील वास्तववादी हवी. एकाणन्ककेत काही घडत नाही. हे जडत्व 

घराला आलेलां आहे. णवराम, स्तब्धता, णन:शब्दता याांना पात्ाांच्या व्यवहारात खूप महत्व आहे. एकाणन्ककेची लय धीमी आहे. 

एक शोकाांणतका हळुहळू सहजपिे आकार घेत जाते. 

 

11) शांतारामायण 

_______________ 

मािसाांची श्रद्धास्थानां असतात. ती णपढ्यान् णपढ्या चालत आलेल्या णमथकान्तून बनलेली असतात. या णमथकाना धक्का 

लार्ला की मािसाांच्या भावना दखुावतात. त्याांचा उदे्रक होतो. असाच एक पत्कार णमथकान्च्या मार्च्या काल्पणनक आणि खयाग  

र्ोष्टीचा शोध घेतो तेव्हा मािसां णववेकबदु्धीने णवचार करण्या ऐवजी पत्काराचाच बळी घेतात. या एकाणन्ककेत समाजमन कसां 

काम करतां हे दाखवलां आहे आणि सनसनाटी पत्काररतेच्या हव्यासावर, माध्यमाांच्या हपापलेपिावरही बोट ठेवलांय. 

 

महाराष्रात 88 साली डॉक्टर बाबासाहेबआांबेडकरान्च्या पसु्तकावरून उभां राणहलेल ररडल्स प्रकरि या एकाणन्ककेच्या 

लेखनास णनणमत्त ठरलां होतां. 

 

12) जलळताचा हगंाम 

शहरात आलेल्या दषु्ट शक्ती शहराची शाांती णबघडवतात आणि आर्ी लावत सटुतात. शहरातल्या नार्ररकाांना अांणकत करून 

त्याांची मनां कलणुषत करतात आणि समाजस्वास््य कायमचां णबघडवून आपली पोळी शेकत रहातात. कुठल्याही दांर्ली, 

घातपातात बाहेरचेच घटक सुरूवातीला सक्रीय असतात हे सत्य वारांवार उघड झालां आहे. इथे आर्ांतकु हे evil forceचां रूपक 

म्हिून येतात. ते परग्रहावरून आलेले आहेत. शहरातल्या मािसाांसारखे णदसत नाहीत हे लक्षिाथागने घ्यायचां. अशावेळी लोकाांना 

शहािां करिारी, भानावर आििारी, शाांतता प्रस्थाणपत करिारी मािसांच मखु्य अडथळा ठरतात आणि त्याांनाच लक्ष्य केलां 

जातां.  

 

एकाणन्कका सरररअणलस्ट पद्धतीने सादर करावी. 

 

13) नगरी बडी बाका 

मुांबई महानर्री अनेकाांना आधार वाटत आली आहे. अनेकजि कुठून कुठून येऊन णतच्या कुशीत णवश्वासाने सामावले आहेत. 

महेश वािी हा इन्दौरहून ममु्बईत नशीब काढायला आलेला साधा सरळ मािूस असाच इथे णवश्वासाने णस्थरावलेला. पि त्याच्या 

या णवश्वासाला एके णदवशी तडा जातो. तो बेघर होतो.  

 

एका पापणभरू मािसाच्या शहरातून बेघर होण्याची ही र्ोष्ट खरांतर शहराची र्ोष्ट आहे. महानर्रां वाढत जाताना कू्रर होतात. 

मािसां दसुयागवर अणतक्रमि करू लार्तात आणि त्यात महेश वािी सारखी णनरुपद्रवी मािसां बाहेर फेकली जातात. कधीकाळी 

दयाळू असलेल्या शहराचा स्वभाव बदललेला असतो. 

 

14) अशातती पवय 

महाभारत महायधु्दानांतर द्रौपदी आणि एक सवगसामान्य स्त्री याांच्यात झडलेला सांवाद म्हिजे ही एकाणन्कका. णवद्याधर पनु्डणलक 

याांच्या अत्यांत र्ाजलेल्या चक्र या एणकणन्ककेला उत्तर म्हिून णलणहलेली . चक्रमध्ये महाभारत यदु्ध आणि नांतरचा सांहार याला 

द्रौपदी आणि आश्वत्थामा याांना कारिीभूत ठरवलां आहे. हे दोघे सडुाचां चक्र णफरवत ठेवतात. त्याचां टोक र्ाठतात. अशान्ती 

पवगमध्ये ही माांडिी खोडून सते्तचां राजकारि स्त्रीलाच कसां सर्ळ्या हानीसाठी जबाबदार धरतां हे दाखवत युद्धणवरोधी भाष्य केलां 

आहे. 

 



श्री. जयतं पवार लिलित एकालंककाचंा साराशं 
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15) रस्ता 

_______ 

अणनल डान्रे् याांच्या कथेचां हे नाट्य रूपाांतर आहे. पौर्ांडावस्थेतून तारूण्यात येिायाग  पि पररणस्थतीने, शरीराने एका जार्ी 

जखडून टाकलेल्या एका मलुाची ही र्ोष्ट आहे. तो जखडलेला असला तरी समोरचां जर् चल आहे. बदलतां आहे. या बदलाबरोबर 

मलुाचां भावणवश्व उदध््वस्त होतां आहे. सर्ळ्या कोवळ्या आठविी करपून जात आहेत आणि एका णनरार्सतेचा अांत होतो आहे. 

बदल आणि णस्थतीशीलता याांच्यातलां हे द्वांद्व आहे. 

 

16) झोपी गेिेिा 

बबन प्रभू याांच्या झोपी रे्लेला जार्ा झाला या अजरामर फासगचां हे र्ांभीर नाट्यरूप. मूळ नाटकातल्या र्ोष्टीन्चाच वापर करून 

व्यणक्तरखेामधला करुि, दखुरा भार् उठावदार करत पात्ाांच्या नातेसांबांधाची नवी र्ोष्ट रचली आहे. मध्यमवर्ीय जर्ण्यातली 

दाांणभकता, पळपटेुपिा, असहायता याांचां दशगन इथे घडतां. इथे णदनू हा anti hero झाला आहे. शेवट शोकात्म आहे. सर्ळ्याच्याच 

जर्ण्याची र्ोची झाली आहे. 

 

17) लवठाबाईचा कावळा 

कोिी एक णवठाबाई मरते आणि णतच्या घरात एक कावळा णशरतो या साध्याश्या घटनेतून एक मोठां नाट्य घडतां. णवठाबाईची 

मलुां आणि शेजारी तो णवठाबाईचा आत्मा समजतात आणि त्याच्या अतपृ्त इच्छेचा शोध घेऊ लार्तात पि त्यातून लोकाांच्या 

मनात दडलेल्या अांधश्रद्धेचा फायदा घेत घरातल्या पोटभाडेकरूला हाकलण्याचां कारस्थान रचलां जातां. यशस्वी केलां जातां. 

णवठाबाई, कावळी आणि र्रोदर असलेली पोटभाडेकरू स्त्री या णतन्ही णस्त्रयाांची कोन्डी एकाणन्कका मान्डते. पि या शोकात्म 

पररणस्थतीला णवनोदाचां आवरि आहे. हा णवनोद मुद्दाम केला जात नाही. तो आपोआप णनमागि होतो. 

 

18) शेवटच्या लबभत्साचे गाणे 

भाऊ पाध्ये याांच्या फाइव र्ाडगन या कथेचां हे स्वैर नाट्यरूपाांतर. कथा एका भिांर् अवस्थेतल्या म्हातायाग  जोडप्पयाची र्ोष्ट साांर्ते. 

एकाणन्ककेत र्ाडगनचा रखवालदार आणि णभकारी अशी दोन आिखी पात्ां येतात. यातून भ्रष्टाचार, चांर्ळवादाचा अणतरेक आणि 

कामवासना याांचा खेळ उभा राहतो. या र्ोष्टीमधून णहांसा आकार घेते. 

 

उघडी वार्डी णशवराळ भाषा, वासनेचां जर् , एकमेकाांना वापरून घेण्याची वतृ्ती, धक्कादायक नाती याांचां उग्र दशगन एकाणन्ककेत 

अणभपे्रत आहे. 

 

 


