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‘नटसम्राट’ एक असामान्य चित्रपट! 
 

- विजया मराठे  (पमोना कॅलिफोर्निया)  
 

    नुकताि ‘नटसम्राट’ हा चित्रपट बर्ितिा,ओळखीच्या विषयािी अनोखी किाकृती! 
मनािर बबम्बणारा, वििाराांना िािना देणारा एक अद भूत अनुभि! पाणाििेल्या डोळयाांनी अन    भाराििेल्या मनाांनी 
आम्ही चित्रपटगहृ सोडिे. वििाराांि ेिादळ िािूि होत.े नाना पाटेकराांिा उत्कृष्ट अलभनय हे या लसनेमाि ेिैलिष््य 
होत ेहे र्नश्चित. त्याांच्या भूलमकेिा अनेक पैिू होत.े नाटकाांिर, अलभनयािर अर्तिय पे्रम करणारा एक उत्तम नट 
कुटुांबािर पे्रम करणारा ि मुिाांिर विचिास ठेउन भोळसटपणे आपिे िर, पैसे देऊन टाकणारा एक बाप,  दारूि े
व्यसन िागिेिा एक व्यसनी माणूस, नातीबरोबर िहान होऊन र्तच्याबरोबर रमणारा, लमत्रािर र्नताांत पे्रम करणारा, 
बायकोिा मानाने िागिून र्तच्यािी लमश्चकिपणे िागणारा,  अन    सगळयात महत्िाि ेम्हणजे अर्तिय मानी असिेिा 
एक माणुस. हे सगळे अलभनयाि ेपैिू त्याांनी अगदी सहजतेने पार पाडिे. माझ्या मत ेहा लसनेमा यिस्िी होण्याि े
बरेिसे रहस्य त्यािां कथानक ि पटकथा, सांिाद यात आहे. कुसुमाग्रजाांिी कथा, ककरण यज्ञोपवित, अलभश्जत देिपाांड े
ि महेि माांजरेकर याांि ेसांिाद याबद्दि त्याांना बत्रिार िन्दन. या कथानकािां िैलिष््य म्हणजे यातीि काही माणसे 
िागायिा िुकिी, तरी त्याांच्यातिे गुणही दाखििे आहेत. वििेषत: त्याांच्या मुिीि ेि नटसम्राट याांि े
सगळेि  बरोबर होत ेहे दाखििे नाही .त्याांिी दोन्ही मुिां आहे ती पररश्स्थती सुधारण्यासाठी त्याांच्या मताांनी र्नणिय 
िेत असतात. पण या र्नणियाांनी मोठ्या माणसाांिी मने दखुाििी जाताहेत यािा वििार ते करत नाहीत.  सिि 
माणसाांना एकमेकाांना समजून िेण्यािी पात्रता नसत,े आणण  आहे त्या परीश्स्थतीत जुळिून िेण्यािी क्षमता नसत े
हाि बोध आहे. लििाय आपिे िर ि  पैसाअडका आपल्याकड ेिेिटपयतं बाळगािा असेही यात सुिििेिे आहे. 
अनेक वििार नकळत मनात येतात. लिव्या या क्िचित पे्रमाने िापरल्या जात असल्या ककां िा िािणी हे िोकनतृ्य 
एक उत्तम किाकृती असिी, तरी नऊ दहा िषािच्या मुिीिा लिकिणे योग्य आहे का? पण फक्त यासाठी िेगळे 
होण्यािा र्नणिय िेणे योग्य आहे का? आणण सून म्हणत होती, की त ेदसुरीकड ेजातीि, तर नातीच्या सोयीसाठी 
ककां िा आपल्या मानीपणाने िर सोडणे योग्य होत ेका?  मुिीने आपल्या आईिडडिाांिर पैसे िेतल्यािा आरोप करणां 
अर्तिय िुकीि ेहोत,े पण आपिी बायको आजारी असताना भर पािसात र्निून जाणां योग्य असतां का? सिाित 
अलभमान शे्रष्ठ ठरतो. आपिी अडगळ होत ेआहे अिा पररश्स्थतीत जगण्यापेक्षा मानाने जगणेि शे्रष्ठ ठरत.े या 
सांबांधीि ेम्हाताऱ्या निराबायकोंि ेसांिाद खूप छान आहेत. लििाय स्ितःच्या मुिाांपेक्षा समजूतदार जािई, राजा 
बुटपॉलिििािा, िहा देणारी बाई याांि ेपे्रम शे्रष्ठ ठरत.े िेिटी हा किाकार कोणाहीकड ेराहायिा न जाता त्याच्या 
आिडीच्या रांगभूमीिर मानाने प्राण सोडतो, हा िेिट मनािा लभडतो .खूप आिडतो. पे्रक्षकाांच्या मनात लसनेमाविषेयी 
अनेक वििार तरांगणे हीि कथानक िाांगिे असण्यािी खूण आहे.  
    कथानक जरी िाांगिे असिे, तरी त्यािा श्जिांत करण्याि ेकाम किाकार करतात. नाना पाटेकर याांि ेकाम 
उत्तम झािे आहे हे र्नविििाद, पण या लसनेमात सििि किाकार त्याांच्या भूलमकेत समरस झािे आहेत. बुळिट 
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मुिगा, फक्त आपल्या कुटुांबािा वििार करणारी सून, स्ितःिाि सिि समजतांय असां िाटणारी मुिगी, निऱ्यािी 
एकर्नष्ठ असिेिी बायको, समजूतदार जािई, ना्यािर पे्रम असिेिा पण यिस्िी न झािेिा लमत्र, इमानेइतबारे 
काळजी िेणारा राजा, विठ्ठि  सिांिीि कामे श्जिांत िाटतात.  
    पदोपदी माांजरेकराांच्या उत्कृष्ट ददग्दििनािी प्रचिती येत.े पण प्रलसद्ध नट गणपतराि एकटे रस्त्याच्या कडिेा 
बसिे असताना त्याांच्यासारखाि रस्त्यािर भटकणारा कुत्रा त्याांच्या जिळ येतो, ि म्हातारा-म्हातारी रात्री पािसाांत 
र्निून जात असतात, त्यािेळी गडी विठ्ठि त्याांना पाहतो पण अडित नाही; कारण त्यानेही अपमान सोसिेिा असतो, 
तो फक्त नमस्कार करतो ही दृचये मनािा लभडतात. 
     या चित्रपटािा ि त्याच्यािी र्नगडीत असिेल्या सिि मांडळीना बत्रिार नमस्कार.   
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