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नाटकःसंवमश्रकला

• आददम कलाप्रकार. नृत्य कलेतून उगम

• नृ/नतष (नृत्य/नाचणारा) – नट - अवभनय करणारा, सोंग करणारा.

• नाटक – नृत्य ि अवभनय, प्रसंग आवण संिाद यांच्या द्वारा सादर होणारा कथात्म अन भि.

• प्रयोगवसद्ध कला, सादरीकरणाची कला, द्र कश्राव्य कला, संवमश्र कला

• शब्द, अवभनय, संगीत, नृत्य, वचत्र, वशल्प, िास्त,ू स्थल ि काळाचा अिकाश वनमाषण करणारे नेपथ्य 

ि प्रकाशयोजना

• संिाद ह ेनाटकाचे माध्यम असते. संिादातून कथानक, प्रसंग, घटना, व्यविरेखा उलगडतात.

• नाट्य हा नाटकाचा म ख्य ग णधमष असतो. नाटकात संघर्षष दाखिला जातो, द्वदं्व दाखविले जात.े 

त्यातूनच नाट्य वनमाषण होते. हा संघर्षष व्यिी-व्यिी, तत्तिांचा, माणसाचा स्ितःशी, व्यिी-समाज, 

िृत्ती-प्रिृत्तींमधील असतो.

• ‘द ःखाताषना,ं श्रमाताषना,ं शोकाताषना,ं तपवस्िनाम् | विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद ्भविष्यवत ||’

• प्रेक्षकांना आनंद दणेे, रंजन करणे, बोध ि जीिनाचे सत्य सांगण.े



नाटक (व्याख्या)

• नाटक ही जीिनाची अन कृती असते. (भरत ि ऍररस्टोटल)

• Drama is a mirror of life. नाटक हा जीिनाचा आरसा असतो

• जगातील सिष प्रकारच्या अन भिांचे अवभनयाच्या आधारे केलेले अन करण असते.

• नाटकातून मानिी जीिनातील द्वदं्वात्मक जाणीि व्यि होते. 

• Drama is a copy of life, a mirror of custom and a reflection of truth.

• नाटक ह ेजीिनाचे, लोकरीतींचे ि जीिनसत्याचे दशषन घडिते.

• नाटक ह ेजीिन आह.े जीिनाची विविध रूपे त्यातून दाखविली जातात.

• नाटक म्हणजे प्रसंग आवण संिाद यांच्या द्वारा सादर होणारा कथात्म अन भि.



भारतीय रंगभूमी

• भरतम नी- नाट्यकलेचा जनक, नाट्यशास्त्र ग्रंथाची वनर्मषती

• आख्यावयका – दिेतांनी ब्रह्मदिेास सिषसामानयांना कळतील असे िेद वनमाषण करण्यास सांवगतले.

ब्रह्मदिेाने ‘नाट्यिेद’ वनमाषण केला, त्यालाच पाचिा िेद (पंचमिेद) असहेी म्हटले जाते.

ऋग्िेदातील ‘पाठ्य’, यज िेदातील ‘अवभनय’, सामिेदातील ‘गायन’ आवण अथिषिेदातील ‘रस’ घेऊन

हा ‘नाट्यिेद’ वनमाषण झाला आहे आवण त्याला प्रयोग रुपाने वसद्ध करण्यासाठी आवण भारतभर

त्याचा प्रसार करण्यासाठी ब्रह्मदिेाने तो भरतम नींकडे सोपविला. (अमतृमंथन- ब्रह्मदिे)

• भरतम नींनी आपले अवभनयवनप ण वशष्य, नृत्यवनप ण अप्सरा, िाद्यविद्यावनष्णात संगीताचायष,

गायनविद्या पारंगत नारदम नी ि गंधिष यांच्या सहाय्यान,े अवभनय, नृत्य, संगीत, गायन इ. कलांची

जोड दऊेन विवशष्ट कथेचे सादरीकरण केले आवण नाटक आकाराला आले. (वत्रप रादाह)

• दिे ि दतै्य यांच्यातील य द्ध, दिेांचा, सत्याचा, धमाषचा विजय असा स खात्म शेिट.



भरतम नींचे नाटयविर्षयक विचार

• नाटकात पाठ्य, गीत, अवभनय, रस हे घटक असतात. व्यविदशषनाला अवधक महत्ति असते.

• नाटकाच्या आस्िादाने रसवनष्पत्ती होते - ‘विभािान भािव्यवभचाररसंयोगाद्ररस वनष्पवत्त:।’

• विभाि- कारण, मनातील स्थायीभाि जागृत करणारी कारणे उदा. द ःख

• अन भाि – स्थायीभाि जागृत झाल्यािर व्यिीकडून होणारी कृती उदा. रडण,े आक्रोश इ.

• व्यवभचारी भाि ककंिा संचारी भाि – स्थायीभािांना तात्प रते बळकट करणारे भाि उदा. आळस, कंटाळा,

चचंता, असूया, संशय, असहनशीलता इ.

• या सिष भािांचा, िास्तिातील लोकांच्या िृत्ती-प्रिृत्तींचा अवभनय नाटकातील नट करतात.

• प्रत्यक्ष िास्तिातील लोकांचे ितषन म्हणजे ‘लोकधमी’ होय.

• नाटकात िास्तिातील लोकितषनाचा, िृत्ती-प्रिृत्तींचा िावचक आवण आंवगक अवभनय केला जातो त्यालाच

‘नाट्यधमी’ म्हटले जाते.

• नाटक हे स खात्म, आनंदपयषिसायी असाि,े नाटकात मृत्यू दाखिू नये इ.



भारतीय नाटकाची परंपरा

• तागडधोम नाटके - पूिी नाटकांन संवहता नसे. प्राम ख्याने पौरावणक विर्षयांिर नाटके सादर होत. उदा.

दिेदतै्यय द्धाची नाटके. नाटकाची गोष्ट सिाांना मावहत असे. त्याम ळे प्रत्यकेजण साकार करत असलले्या

पात्राविर्षयी त्याला जे मावहत असे ते आयत्यािेळी बोलत अस.े नाटकातून म खिटे िापरले जात. या

नाटकातून खूप आरडाओरडा चालत असे. त्याम ळे विनोद वनमाषण होत अस.े अशा नाटकांना अललडूरष असेही

म्हटले जात असे.

• लोकरंगभूमीिरीला नाटके – यक्षगान, दशाितारी खेळे, गोंधळी, वचत्रकथे, पौरावणक कथांिरील नाटके इ.

• यक्षगान – हा कनाषटकी लोकनाट्याचा प्रकार आह.े हा नृत्यनाटकाचा प्रकार आह.े यातूनही प्राचीन

महाकाव्यातील कथािस्तू सादर केल्या जात असत.

• दशाितारी – हा मराठी लोकनाट्याचा प्रकार आह.े प्राम ख्याने कोकणात दशाितारी खेळ चालतात. यातूनही

रामायण, महाभारतातील कथािस्तू सादर केल्या जातात. या नाटकांनाही संवहता असत नाही.

• पौरावणक कथांिर आधाररत संस्कृत नाटके, किी कावलदास, भिभूती, माघ, श्रीहर्षष इ.पंवडत किींनी नाटके

वलवहली आहते. संवहता ि विकवसत नाटकांचा आविष्कार.

• आध वनक मराठी नाटक – शोकावत्मका ि स खावत्मका, संगीतप्रधान नाटके, गद्यात्म नाटके असा प्रिास.

आध वनक नाटकांना संवहता असत.



पाश्चात्य रंगभूमी

• प्राचीन ग्रीक नाटके धार्मषक उत्सिाचं्या वनवमत्ताने गािोगािी दिरून सादर केली जात असत. या नाटकांमध्ये वनयतीला

अवधक महत्ति असे.

• थेवस्पस याला ग्रीक नाटकाचा जनक मानले जाते. इसपू. ५०० – इसपू. ३०० या काळात ग्रीक नाटकांचा उदय झाला.

• वनयतीचे दशषन घडविणारी शोकावत्मका आवण समकालीन राजकीय, सामावजक ि कौट ंवबक जीिनाचे दशषन घडविणारी

हलकीि लकी विडंबननाट्ये आवण स खावत्मका

• शोकावत्मका - जीिनात द ःखच अवधक त्याम ळे शोकावत्मकाच अवधक संय विक- ग्रीक विचारिंत ऍररस्टॉटल.

• स खावत्मका - ‘Comedy is a representation of laughable people and involves some kind of blunder or

ugliness which does not cause pain or disaster’ – ग्रीक विचारिंत ऍररस्टॉटल

• नाटकातील व्यिींचे अधःपतन आवण क रूपता याम ळे स खावत्मका हास्यकारक ठरते त्याम ळे द ःखाचे विरेचन होत.े

• शोकावत्मकेप्रमाणे स खावत्मकाही ग्रीक संस्कृतीतच उदयाला आली. प्राचीन ग्रीक कॉमेडीमध्ये अश्लील गोष्टींना अवधक

प्राधानय होत.े प ढे अश्लील गोष्टी स खावत्मकेतून वनघून गेल्या आवण स्त्री-प रूर्ष नातेसंबंध, त्यातील ताणबेाणे, कौट ंवबक,

सामावजक, राजकीय ि शैक्षवणक अशा सिषच पातळीिरील विसगंतीने भरलेले अन भि, त्याविर्षयीचा तीव्र उपरोध,

उपहास स खावत्मकेतून व्यि होऊ लागला. विसंगतीने भरलेले नाटक म्हणजे स खावत्मका होय.



कॉमेडी-स खावत्मका

• ‘कॉमेडी’ - ‘Komodio’, मूळ ग्रीक शब्द ‘Komos’ि ‘Adein’

• ‘डायोनायसस’ ह्या ऋत दिेाच्या उत्सिप्रसंगी त्याच्या भिगणांनी केलेले ‘नृत्य’ म्हणजे ‘Komos’ ि

‘Adein’ म्हणजे ‘गायन’. ग्रीक स खावत्मका नृत्यगायनय ि होत्या.

• कॉवमक - स्िाभाविक ककंिा सिषसाधारण असते त्यापेक्षा खालच्या पातळीिरचे. (असे हे खालच्या

पातळीिरचे नेहमीच हास्यास्पद ठरते)

• डायोनायवससच्या उत्सिामधून नाटकांच्या स्पधाष भरत. ग्रीसमध्ये एका ददिशी, एकाच नाटककाराच्या

तीन शोकावत्मका सादर झाल्यानंतर एक विरूवपका सादर करण्याचा संकेत होता. त्या शोकावत्मकांम ळे

वनमाषण झालेले भािनात्मक ताण-तणाि नष्ट करून एक हलके ि लके िातािरण वनमाषण करण्यासाठी

स खावत्मका सादर करण्याची प्रथा असे.

• ग्रीक स खावत्मकेचा विकास म ख्यतः अथेनस शहरामध्ये घडून आला. एररस्टोिेनीज (इ. स. पू. स . ४४८–

३८०) आवण वमनँडर ( इ. स. पू. स . ३४२–२९२) ह्या ग्रीक नाटककारांनी स खावत्मका समृद्घ केली.

• सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधाषपासून अठराव्या शतकाच्या स रूिातीपयांत शेक्सपीयर, मोल्येर, जॉजष बनाषड

शॉ इ. नाटककारांनी स खावत्मकेला विविधांगांनी समृद्ध केले.



स खावत्मकेतील कथानकाची ग ंिण

• ररवपटीशन – प नराितषन

घटना – प्रसंगांच्या संदभाषतही कथानकात प नराितषन असू शकते. त्याम ळे मनोरंजन होत.े उदा. एखाद्या

व्यिीने आपली एक बायको मेल्यािर द सरी ि द सरी मले्यािर वतसरी बायको करणे या प नरािृत्तीतून

हास्य वनमाषण होत.े नाटकात एखाद्या प्रसंगाच,े व्यिीच्या कृतीचेही प नराितषन असू शकते.

• इनव्हजषन – उलटापालट ककंिा विपयाषस यातून िैवचत्र्य साधते ि हास्यवनर्मषती होत.े उदा. संगीत

संशयकल्लोळ या नाटकात िाल्ग नरािाच्या घरासमोरच्या झाडाखाली रेिती घरेी येऊन पडत असताना

िाल्ग नराि वतला सािरतो. हे दशृ्य वखडकीतून कृवत्तका पाहते आवण विपयाषस घडतो.

• रेवसप्रोकल इंटरदिअरनस ऑि वसररज – प नः प नहा घटनांमध्ये व्यतय येणे. उदा. त ज आहे त जपाशी या

नाटकात ‘रेवडओ बंद करा’ असे काकाजी सांगतात. पण प्रत्यक्ष रेवडयो बंद होईपयांत व्यत्यय येत राहतात ि

विनोद वनमाषण होतो.

• एकाच िेळी दोन वभन्न अथाांचे सकं्रमण होणारी पररवस्थती वनमाषण होण.े उदा. सगंीत संशयकल्लोळ या

नाटकात अविनशेट ि रेिती यांचे प्रमेबधं ज ळतात ि त्यातून उद्भिलले्या घटना िेगळ्या असतात.

िाल्ग नराि ि कृवत्तका यांच्यात जे घडते त्याचा पररणाम अविनशेट ि रेिती यांच्यािर होतो. एकच प्रसंग

दोघांना िेगिेगळ्या अथाषचे सूचन करतो. त्यातून गोंधळ, संशय माजतो आवण हास्यकल्लोळ वनमाषण होतो.



स खावत्मकेची िैवशष्ट्ये

• स खावत्मकेचा पररणाम स खाचा असतो. स खावत्मकेच्या दशषनाने रोम रोम स खािते त्याम ळे

Delight हा शब्द समपषक मानला जातो.

• Aristotle – ‘It consists of some defect of ugliness which is not painful or destructive’.

स खनाट्यात कॅथार्सषस होत नसले तरी द ःखाचे, भीतीचे मनोरंजन ि हास्य यांद्वारे विरेचन होत.े

• स खावत्मका माणसाला जगण्याचा संदशे दतेे. चांगले जीिन जगण्याची उमी दतेे. स खावत्मका

स धारणा स चविते. विसंगतीिर बोट ठेिते. विडंबन करत.े

• माणूस चांगल,े स्पृहणीय ते वमळविण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्या त्या प्रयत्नांचे वचत्रण स खावत्मकेत

येते.

• स खावत्मका माणसांच्या शक्यता ि मयाषदांचे दशषन घडवित.े

• स खावत्मकेतील व्यविरेखा अवतशय सामानय असतात. त्या एकाकी पडत नाहीत. त्या बवहम षख

असतात, त्यांना त्यांच्यातील या व्यंगाच,े उवणिांच,े मयाषदांचे, विसंगतीच,े असंबद्धतेचे ज्ञान होत

नाही. ती वििेकी नसतात पण अवििेकीही नसतात.



शेक्सपीयर (आध वनक इंग्रजी नाटककार)

• ए कॉमेडी ऑि एरसष - भ रळ अथिा

ईिरीकृत लपंडाि - आ.वि.पाटकर

• भ्ांवतकृत चमत्कार - ब.रा.प्रधान आवण 

श्री.वभ.जठार 

• गड्या अप ला गाि बरा - शामराि

नीळकंठ ओक

• अंगूर (ग लझार-ददग्दर्शषत चहदंी वचत्रपट)



मोल्येर (आध वनक फ्रें च नाटककार)

• मारून म टकून िैद्यब िा - हररभाऊ 

आपटे

• रािबहादरू पिषत्या - हररश्चदं्र आनंद 

तालचेरकर

• संगीत संशयकल्लोळ  (गानारेल) -

गोचिंद बल्लाळ दिेल

• किडीच ंबक (लाव्हार) - आचायष अत्रे 



जॉजष बनाषडष शॉ (आध वनक इंग्रजी नाटककार) 

• वपग्मॅवलयन  – जॉजष बनाषडष शॉ

• माय िेअर लेडी  – (इंग्रजी वचत्रपट) 

• ती ि लराणी (मराठी) – प . ल.

दशेपांडे



स खावत्मकेचे प्रकार

• िासष (प्रहसन) - गोंधळाचे नाटक, गैरसमज ि जास्तीत जास्त शारीर अवभनयाला महत्ति, स्िभािप्रधान

विनोदािर भर म्हणजचे माणसामधला धांदरटपणा, विसरभोळेपणा, संशयीपणा, हािरटपणा, शारररीक

व्यंग इ. पात्रांच्या कृती-उिीतील अवतशयोिी, असंबद्धता, मखूषपणा, िेडाचार, असंभाव्य घटना, िरिर

उथळ तरीही गंभीर अथषपूणष. (हरी नारायण भागित यांनी मराठीत मोर एल. एल. बी या नािाने सिषप्रथम

हा प्रकार आणला.)

• उदा. – ‘झोपी गेलेला जागा झाला’, ‘ददनूच्या सासू राधाबाई’, ‘िासूची सास’ू, ‘सही रे सही’, ‘श्रीमंत

दामोदरपंत’ इ.



• अँरटडोट – सामावजक स धारणा स चविणारे नाटक. विसंगती ह ेया विनोदाचे मूळ असत.े

उदा. – इंग्रजीतील जॉजष बनाषड शॉ यांची नाटके, मराठीतील ‘संगीत सशंयकल्लोळ’, 

‘प्रेमा त झा रंग कसा’, ‘लग्नाची बेडी’, ‘ब्रम्हचारी’, ‘त ज आह ेत झपाशी’, ‘ती ि लराणी’ इ.



• स्लॅपस्टीक कॉमेडी – अंगविक्षेपातून ,  कसरतिजा हालचालींतून ,  धबाधब पडणे ,  
पळापळा ,  मािक मारामारी यातून जो विनोद वनमाषण होतो त्याला स्लॅपस्टीक 
कॉमेडी म्हणतात .  माणसांबद्दल सहान भूती िाटायला लािणारे नाटक .
उदा .  - लॉरेन अँड हाडी , चाली चॅपलीनचे  मूकपट इ .



• ब्लॅक कॉमेडी (विर्षण्णगभष स खावत्मका) – जीिनातील वनरथषकता , समाजातील
ढोंग , अवनष्ट रूढी - परंपरा , मानिी नातेसंबंध , मानिी जीिनातील ि सामाजातील
प्रश्ांचा विनोदी अंगाने समाचार घेणारे आवण त्यातील गांभीयष ि कारुण्य यांकडे
लक्ष िेधणारे नाटक .
उदा . – सॅम्य अल बेकेट यांचे ‘िेटींग िॉर गोदो ’ (मराठी अन िाद अशोक शहाणे) ,
सतीश आळेकर यांचे ‘महावनिाषण ’ इत्यादी .



मराठीतील स खावत्मकेची परंपरा

• १८६५ नंतर ‘िासष’ या नाटकाचा मराठी रंगभूमीिर प्रिेश.

• िासष म्हणजे विडबंनात्मक स्िरूपाचे नाटक. त्याला ‘प्रहसन’ असेही म्हटले जात.े

• बाळा कोरटभास्कर - ‘जरठ-क मारी’ वििाहाचे द ष्पररणाम दाखिणारा मराठीतला पवहला िासष.

• नारायण हरी भागित ऊिष मोर एल. एल. बी - यांचे िासष मराठी रंगभूमीिर विशेर्ष लोकवप्रय ठरले.

• गोचिंद बल्लाळ दिेल – विनोदी नाटकांची स रुिात, संगीत सशंयकल्लोळ’, नाटकाचे मूळ नाि ‘िाल्ग नराि’

ऊिष ‘तसवबरीचा घोटाळा’ असे होते. माणसाच्या संशयी स्िभािातून दकती प्रकाराने गमतीचे घोटाळे होऊ

शकतात, हे त्यांनी विविध स्िभािाच्या व्यविरेखांतून दाखिून ददले.

• आचायष अत्रे – ‘साष्टांग नमस्कार’, ‘भ्माचा भोपळा’, ‘किडीच ंबक’, ‘लग्नाची बेडी’, ‘पराचा कािळा’, ‘मी उभा

आह’े, ‘ब्रह्मचारी’, ‘मोरूची मािशी’ इत्यादी, सामावजक प्रश् आवण माणसांच्या विवक्षप्त िृत्ती-प्रिृत्तींचे विडबंन

• प . ल. दशेपांडे – ‘त का म्हणे’, ‘भाग्यिान’, ‘त झे आहे त जपाशी’, ‘अंमलदार’, ‘स ंदर मी होणार’, ‘ती ि लराणी’,

‘तीन पैशांचा तमाशा’ इ. कौटटंवबक ि सामावजक व्यंगािर, मानिी जीिनातील समज-गैरसमजांिर

हसतखेळत भाष्य तर ‘बटाट्याची चाळ’, ‘िाऱ्यािरची िरात’ या एकपात्री प्रयोगातून निमध्यम िगीयांची

वखल्ली उडिली.



• िसंत कानटेकर - यांनी ‘प्रेमाच्या गािा जाि’े, ‘सूयाषची वपल्ल’े, ‘प्रेमा त झा रंग कसा?’, ‘लेक रे उदडं झाली’ इ.

कौट ंवबक आवण सामावजक विर्षय, विनोदातून स धारणा स चविणारी ही नाटके, संगीताचा अवभनि प्रयोग इ.

िैवशष्ट्ये

• विजय तेंड लकर- पावहजे जातीच,े कािळ्यांची शाळा, सामानय माणसांच्या जगण्यातील सामानय प्रश्ांना

विनोदी अंगाने हाताळण्याचा प्रयत्न

• सतीश आळेकर- महावनिाषण अंवतम संस्कारांसारख्या प्रथा कशा हास्यास्पद असतात हे दाखविण्याचा प्रयत्न

केला आह.े

• बबन प्रभू - ‘झोपी गेलेला जागा झाला’ आवण ‘ददनूच्या सास बाई राधाबाई’ ही प्रहसने महत्तिाची ठरली.

मानिी स्िभािातील विसंगतीचे दशषन या िासषमधून त्यांनी दाखिून ददले.

• मध कर तोरडमल यांचे तरुण त कष म्हतारे अकष , सई परांजपे यांचे सख्खे शेजारी, प रुर्षोत्तम बेडे यांचे टूर टूर,

ददलीप प्रभािळकर यांचे हसिािसिी इ. िासष

• अलीकडच्या काळातील िासष प्रकारातील विनोदी नाटके- िस्त्रहरण, ऑल दी बेस्ट, सही रे सही, शांतेचं काटष

चालू आह,े श्रीमंत दामोदरपंत.

• काही िेगळी विनोदी नाटके- माकडाच्या हाती शॅम्पेन



धनयिाद!


