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मराठमो या हॅ लेटचा रौ य योग 

डॉ. ब.एन.गायकवाड 

उप ाचाय व इं जी वभाग मखु, आचाय व मराठे महा व यालय, चबूर 

 

व वसा ह य पटलावर समुारे साडे चारशे 
वषापासून न ववाद वच व गाजवणारे, 
वाचक, अ यासक आ ण समी कां या 
उ च पसंतीस पडलेलं अ वतीय नाव 
हणजे व यम शे स पअर ! मुळत: 
इं जी भाषेत ल हल  गेलेल  34 

शे स पअरची नाटके, 154 सानेटस (14 
ओळींचा का य कार), तीन दघका य 
जगातील सव मुख भाषांम ये भाषांतर त 
झाले आहेत. मानवी भाव भावनां या 
तळाशी जाऊन भाषा, लगं, वंश, रा  

यासार या सव मयादाचंा समो लघंन 
क न मानवी पातळीवर आ मदशनाचा 
‘Larger than life’                            

वारसा सांगणा या शे स पअरची नाटके 
योगशील ना य नमा यांना व दजदार 
कलाकारांना नेहमीच खुणावत आल  आहेत.  

शे स पअर या 12 शोकां तकापैक  1600 

साल  स  झालेल  व आजतागायत 197 
देशांत इं जी व इतर रंगमंचाव न 
े कां या मनावर चरंतर रा य करणार  
अ वतीय कलाकृती हणजेच ‘द टॅजेडी 
ऑफ हॅ लेट स ऑफ डे माक’ 
अमे रकन नोबेल पा रतो षक वजेते 
सा हि यक ट .एस.ए लएटने हॅ लेट या 
शे स पअर या शोकां तकेला ‘सा ह याची 

मोना लसा’ असे सबंोधले आहे, याव नच 
या नाटका या कला मक उंचीची क पना 
येते. अस हटल जात क , जगात सवात 
जा त वाचलं गेलेल, स म ा आ ण 
संशोधन केलेल नाटक हणजे हॅ लेट. 
अशा कलाकृतीने महारा ा या सजनशील 
ायो गक  रंगमंचाला खुणावले नाह  तरच 
नवल! खर तर नाटक ह  एक अखंड 
कायरत असणार  सां कृ तक योगशाळा 
असते आ ण अशा या योगशाळेत नुकताच 
चं कांत कुलकण  द द शत मराठमो या 
‘हॅ लेट’ चा रौ य योग व णुदास भावे 
ना यगहृ, वाशी येथे पार पडला. या 
अगोदर मराठ  रंगभूमीवर आनंदराव बवनी 
1882 म ये तर वासुदेव कानेटकरांच 
‘ वरसेन अथवा व च पुरचा राजपु ’ हे 
या हॅ लेटचे पांतर त नाटकाचे योग 
केले. नटवय नाना जाग यांनी तन अंक  

‘हॅ लेट’ मराठ  रंगभूमीवर साकारला होता 
असे असले तर  व णुदास भावे येथे पार 
पडले या मराठमो या हॅ लेट या अ वतीय 
योगाचा सा ीदार हो याचा आनंद अगद  
वरळाच.डे माकचा राजा ‘जे ठ हॅ लेट’ 
या या संशयासद मृ यूनंतर त ण राजपु  
हॅ लेटला एका भयाण रा ी या याच 
व डलांचे भूत माझा मृ यू हा नैस गक 
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नसून माझा भाऊ लाँ डअस व प नी  
यांनी  वष योग क न मा न टाक याच 
ध कादायक रह यच उलगडवतो. 
नाटका या सुरवातीलाच या अमानुष खुनाचा 
सुड घे याची जबाबदार  टाकून भूत अ य 
होत व कथानक पुढे सरकत. वटेनबग 
व यापीठातील ताि वक चतंनात रमणारा 
राजपु  हॅ लेट संशय, द:ुख, व दण व 
वधा मनि थतीत वेडेपणाची लु ती 

वाप न चुलता व आई खुनी आहेत क  

नाह  याची खा ी कर याचा य न करतो. 
‘मडर ऑफ गोझँगो’ या फर या 
मूकना य योगात वत: या ओळी घालून 
भुता या व काका या खरेपणाचा वेध घेतो. 
ेयसी ऑ फ लयाशी संबंध तोड याचा आव 
आणतो व तचे व डल पोलो नअसचा चडून 
खुन करतो. 

दर यान राजा कॉलोडअसला मार याची 
नामी संधी मळूनह  ाथना कर त 
अस यामुळे ‘हा तर करतो देवाचं मरण’ 
अशा ि थतीत याला आलं मरण तर हा 
जाईल वगाला आ ण हा सुड होऊ शकत 
नाह ’ असे हणून राजाला मारणे टाळतो. 
शेवट  ऑ फल याचा भाऊ लेअfटअसशी एका 
मै ीपूण लढतीत लेअरट स वषार  तलवार ने  
हॅ लेट लेअfट Zस व राजावर वार करतो व 
फॉट न ासने स ताधीश बनावे अशी इ छा 
जाह र करत मरण पावतो. अशा कारे 
व यम शे स पअर या या जग स  

शोकां तकेचा अंत होतो. 

चं कांत कुलकण  द द शत या 
मराठमो या हॅ लेटला आशयानु प भाषा 
घड व याचा योग हणता येव ूशकेल असे 
हे नाटक बनले आहे. हॅ लेट या 
वगतांमधील “क पनेलाह  कधीह  शवणार 
नाह  असले कार य ात या जगात 
घडत असतात”, “चंचलतेचे तुझचं दसुर 
नाव ी...”, “ ढ  पाळ यापे ा 
टाळले याच ब या” अशा अनेक भारद त 
वा यांनी हॅ लेट मुळत: इं जीत अस याचा 
वसर पड या शवाय राहत नाह . मतृ 
राजा या भुताचा तीनवेळा संचार नाटकात 
इत या भावीपणे मांडला आहे क , 

वनासायास चाल ू असणा या च पटासारखे 
य बदलत जातात. नाटकादर यान 

रंगमंचावर ल अंधारात वजे या वेगाने 
होणा या हालचाल  व काह  सेकंदात लावला 
व बदलला जाणारा सेट (Props) अ यंत 
कमाल चा आहे. 

‘मा या मृ युचा सुड घे’ अस ं
सांग यासाठ  अवतरले या राजाच भुत 
पाहण अंगावर शहारे आणणारे आहे. 
हॅ लेटचा वेडेपणा हे स ग आहे क  खरं 
असा कायम न आप याला पडतो.  

सु मत राघवनचा या नाटकातील  उ कृ ट 
अ भनय व संवाद फेक, डे माकची 
राजेशाह , राजा राणी, सेवक आ ण 
राजपु , राजक या यांची वेशभषूा नमाण 
सवाथाने पूण नाटकात आप याला डे माक 
म ये अस या या भासातून बाहेर ये याची 
परवानगी देत नाह . ऐतहा सक नाटकासाठ  
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वापरलेल  आव यक वनीय णा, 
काश नयं ण, वेशभूषा यांनी सतरा या 
शतकातील राजेशाह , डे माकचा ऐ लसनोर 
क ला, रा ीची भयानता, हॅ लेटचं वगत 
या सव यांना िजवंतपणा दला आहे. 
हॅ लेटची वगतं, भुताचे अवतरणे आ ण 
नघून जाण व मराठ  भाषेतील अ यंत 
जड, त व ानी श दांचा अचुक वापर, 
शे स पअर या नाटकात आवजून वापरल  

गेलेल  वनोद  व ांती (Comic 

relief) या सवाम ये वापरलेल  

मराठ तील अ भ य ती ठळकपणाने ल ात 
येते. कथानका या  सादर करणात वचार, 
भावना, या सग या मराठमो या प तीन ं
झोकात सादर के या आहेत. हे सव कर त 
असताना हॅ लेट या  मुळ गा याची कुठेह  
मोडतोड होणार नाह  याची अ यंत काळजी 
द दशकांनी घेतल  आहे.  
 

नाटकातील भुत, ाचीन मथकं, कि पत 
अथवा पौरा णक कथा यांना अवा तव 
आधु नक वेष चढवला जाणार नाह  व 
याचा मराठ करणात मुळ सं हता व 
आशयस  रंजकपणे बांधून ठेव याची 
जबाबदार  समथपणे पेलल  गेल  आहे.  
हॅ लेटचे नि य त व चतंन, भाव 
भावनांचे कंगोरे, पका मक आ ण 
वकृ वसंप न भाषाशलै , वीअथ  श दांचा 
चपखल वापर हॅ लेटला कला मक या 
अ यंत प रप व बन वते. वै व य व नवता 
नमाण करणारे त ण द गज नाटककार 
चं कांत कुलकण  हॅ लेटचा सुवण योग ह  
े क अनुभव ू शकतील यात शकंा नाह . 
एकूणच हॅ लेट हे ४०० वषापूव लह ल 
गेलेल नाटक दवस दवस जा त ग भ व 
लोक य होत आहे ते या या मानवी 
िजवना या गाभा यामुळे. 
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