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. 
न्यूजर्सीच्या नाट्य रसर्सकाांना मेजवानी – नाट्यदर्पण २०१८  

- नीलिमा कुिकर्णी, न्यूजर्सी  
 

               नाट्य हा भाषचे्या पिीकड े जाऊन प्रेक्षकाांशी र्सांवाद र्साधर्णारा किेचा आववष्कार! न्यजूर्सीत  

“नाट्यदपपर्ण” हा  र्सात बहुभाषी एकाांकककाांचा कायपक्रम माचप २४, २०१८िा झािा.  The Indian Heritage and 

Cultural Association of NJ ही र्सांस्था अर्सा महोत्र्सव गेिे तीनवषप करीत आहे. अमेररकेतीि हौशी किाकाराांनी 
र्सादर केिले्या एकाांकककाांच्या या कायपक्रमािा किाकाराांचा प्रततर्साद ददवर्सेंददवर्स वाढतोच आहे. यावषी एकूर्ण 

२७ नोंदी आल्या. त्यातनू तीन इांग्लिश, दोन मराठी आणर्ण दोन दहांदी अशा र्सात एकाांककका तनवडल्या होत्या.  
भाषचे्या ववववधतबेरोबरच वेगवेगळ्या ववषयाांवरच्या दजेदार एकाांककका म्हर्णज े नाट्यरलर्सकाांना एक 

मेजवानीच होती.  
भरतमनुीांच्या ‘नाट्य’ च्या व्याख्येत नाटक, नतृ्य आणर्ण र्सांगीत ततन्हीचा र्समावेश आहे, त्याची 

प्रचचती हा कायपक्रम बघताना आिी. र्सरुवात “The music in my blood’ या इांग्लिश एकाांकककेने झािी. मनोज 

गोवव ांदराज आणर्ण ऋचा जाांभेकर याांच्या अप्रततम गाणयाांनी नाटक उचिनू धरिां. र्सांगीताच्या घराणयात 

वाढिेिी एक मिुगी प्रेमा, र्सतत घरातनू र्सांगीत आराधना करणयार्साठी येर्णाऱ्या दबावामळेु त्यापार्सनू दरू 
पळायचे म्हर्णून न्ययुॉकप िा येत.े इथ ेवाल्टर कॉफमन या जमपन िेखकाचे पसु्तक वाचताना रक्तात अर्सर्णाऱ्या 
र्सांगीतापार्सनू दरू जाता येत नाही याचा ततिा र्साक्षात्कार होतो, आणर्ण ती परत र्सांगीताकड ेवळत.े अमेररकन, 

बांगािी, दहांदी, मराठी अर्स ेअनेक भाषक किाकार या एकाांकककेत होत.े ववषय छान होता पर्ण कथानक मात्र 

ववस्कळीत होत ेअर्सां मिा वाटिां.   
दरु्सरे इांग्लिश एकपात्री नाटक, “I’m on my own wife” फारच वेगळ्या जगात घेऊन गेिे. जमपनीतीि 

एका ट्रान्र्सजेन्डर व्यक्तीची, ‘शािपट वोन मार्सपडॉल्फ’ची कथा. नात्झी राज्यात आणर्ण कम्यतुनस्ट राज्यात 

त्यािा आिेिे अनभुव, त्याने केिेिा र्सांघषप थॉमर्स वोन डोिेन या अमेररकन तरुर्णाने अततशय र्समथपपरे्ण 

माांडिा. कम्यतुनटी कॉिेजमध्ये बक्षीर्सपात्र ठरिेिा हा एकपात्री प्रयोग म्हर्णजे उच्च दजापच्या अलभनयाची 
र्साक्ष होती.  
       भारतीय तरुर्णाांच ेकर्सब ‘रास्तार काथा’ ही इलशता लमिी याांच्या IMGE या बांगािी पथकाने र्सादर 
केिेल्या  बांगािी/इांग्लिश नतृ्यनाट्यामध्ये पहायिा लमळािे.  रस्त्यावरच्या इतर देशी मार्णर्साांकड ेडोळे उघडून 

बघायिा र्साांगर्णारी कथा, एका वेगळ्याच प्रकारच्या नतृ्यनाट्यातनू आपिी किा र्सादर करर्णारे त्याचे तरूर्ण 

किाकार, ददलदशपक, िेखक र्सवाांचे कौतकु करावे तवे््ढे थोडचे आहे. ‘ब्रॉडव ेशो’च्या तोडीचे हे नतृ्यनाट्य होत.े  

कायपकमात रांग भरिा तो नतृ्य अर्सर्णाऱ्या ‘राई’ या दहांदी नाटकान.े बुांदेिखांडातीि झोपड्या, चहावािा 
अर्सा र्सुांदर र्सटे, आणर्ण खर्णखर्णीत आवाजात म्हटिेिी बुांदेिखांडी गार्णी, त्याांचे नाच, अस्र्सि बुांदेिखांडी रांगीत 

कपड े रलर्सकाांना त्या वातावरर्णात घेऊन गेिे, या कथेत राई ग्स्त्रयाांची व्यथा नरु्सतीच माांडिेिी नाही तर 
त्याववरुध्द बांड करून त्यातनू मागप काढर्णारी नव्या वपढीतीि एक मिुगी आशावादाचा र्सखुद धक्का देऊन 

जात.े  

पर्ण आशावाद नेहमीच मार्णर्सािा मागप दाखवतो अर्सां नाही, ही र्सत्यग्स्थती ‘हेल्पिरे्स’ या मराठी 
एकाांकककेतनू ददर्सनू येत.े गुांड मागे िागि ेम्हर्णून एक मिुगी दार ठोठवनू अनोळखी घरात लशरत,े ततथिी 
गदृहर्णी ततिा आधार द्यायच ेठरवत ेपर्ण आपल्या आश्वार्सनातीि फोिपर्णा ततच्या िक्षात येतो, एक चटका 
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िावनू गोष्ट र्सांपत.े केवळ दोनच पात्र अर्सर्णारी एकाांककका दोन्ही पात्राांच्या अलभनय कौशल्याने र्समथपपरे्ण 

पेिनू धरिी.  
आर्णखी एक वेगळा ववषय ‘ग्जयो मेरे िाि’ या ववनोदी एकाांकककेतनू हाताळिा आहे. आयषु्यातल्या 

र्सांघषापमळेु स्मशानवरैालय आिेल्या पाच जर्णाांची ही कथा. फेर्सबकुवर र्सामदुातयक आत्महत्त्या करणयार्साठी 
एकजर्ण आमांत्रर्ण देतो आणर्ण त्याच्यार्सारख ेआर्णखी चार जर्ण जमतात. त्याांच्या तनर्णपयातिा फोिपर्णा हा 
ववनोदाचा ववषय िखेक र्सांदीप करांजकर याांनी र्समथपपरे्ण हाताळिा आहे. खटकेबाज र्सांवाद र्सादर करताना थोडा 
ध्वनीप्रेक्षपर्णाचा प्रॉब्िेम आिा तरी, किाकाराांनी आपिा ‘स्टेज प्रेझेन्र्स’ कायम ठेवनू नाटकाची घडी ववस्कटू 

ददिी नाही. र्सवाांनी आपापिी काम ेउत्तम केिी, नाटकाचा ‘टेम्पो’ कायम ठेविा. हर्सतहर्सत आयषु्यावर बोिनू 

गेिेिां हे नाटक खूपच प्रभावी आहे.   

तततकाच प्रभावी र्सांदेश र्सेमीकोिन ्या मराठी रहस्यकथनेे ददिा. शवेटपयांत उत्कां ठा तार्णून धरर्णारी 
कथा – नकुतचे बदिनू आििेे एक कुटुांब, त्याांच्या मिुीिा कर्सिेतरी आवाज येत अर्सतात, र्सरुवातीिा ती 
घाबरत े पर्ण मग त े रहस्य र्सोडवत.े यातिी प्रकाशयोजना खूप महत्त्वाची होती, ती अत्यांत प्रभावीपरे्ण 

हाताळिी. आयषु्यातीि एखाद्या अवघड दघुपटनेिा कवटाळून न बर्सता पढेु र्सरकायिा पादहजे, ‘मवू्ह ऑन’ हा 
र्सांदेश देत एकाांककका र्सांपिी.  

अशी ही एकाांकककाांची मालिका एकूर्ण आठ तार्स चाििी. मध्यांतरात जेवर्णाच्या डब्याांची व्यवस्था, 
दपुारी बटाटेवड,े चहा अशी रलर्सकाांच्या पोटापाणयाची व्यवस्थाही उत्तम होत.े मीना देशपाांड,े डॉ. गीता घारे्णकर 
याांनी ती बाज ू नेहमीप्रमारे्ण छान र्साांभाळिी. कायपक्रमाच ेर्सांचिन आनांदी नागराजन आणर्ण ईशा चौधरी याांनी 
नेटकेपर्णाने केिां. आयोजक डॉ. अशोक चौधरी आणर्ण त्याांच्या र्सहकाऱ्यानी अततशय मेहनत करून हा कायपक्रम 

घडवनू आर्णिा. गिे ेआठ मदहने मेहनत करून कायपक्रमाच्या दहा ददवर्स आधीच र्सगळी ततककटे र्सांपिी, प्रयोग 

हाउर्सफुल्ि झािा, हीच  नाट्यदपपर्णच्या यशाची पावती आहे. नाट्यदपपर्णच ेकायपकत ेतनतीन अष्टेकर, आनांदी 
नागराजन, ग्स्मता र्साठे, र्सांजय शटे्य,े स्नेहि वझे, अशोक वांजारी, आणर्ण र्सल्िागार डॉ. प्रकाश िोथ,े अशोक 

कामेरकर, र्सजि मखुजी, डॉ. मीना नेरुरकर, डॉ. दीपन रे या र्सवाांच ेमन:पवूपक अलभनांदन!   

या एकाांकककामधून, The music in my blood यातीि र्सांगीत, रास्तार कथातीि स्ट्रीट डान्र्स, ‘राई’चे 
नतृ्य, र्सांगीत आणर्ण व्यथा, I’m my own wife’ ही ट्रान्र्सजेन्डर व्यक्तीची कथा, ‘हेल्पिेर्स’मधीि ‘ववमेन 

अब्यझु’चा ववषय, तर ‘ग्जओ मेरे िाि’ने ववनोदातनू ददिेिा आणर्ण “र्सलेमकोिन”ने रहस्यकथेतनू ददिेिा 
र्सांदेश अशी र्सुांदर भेट घेऊन रलर्सक घरी गेिे. खूप ववचार करणयार्सारख,े खूप लशकणयार्सारखे, आजच्या 
र्समाजाच्या दृष्टीन ेआवश्यक अर्स ेर्सामाग्जक ववषय – त्याांचां नाट्यदपपर्ण मध्ये पडिेिां र्समाजाच ेप्रततबब ांब 

फारच दृद्यस्पशी  होतां. अशीच ववववधता अर्सर्णाऱ्या एकाांकककाांची मेजवानी घेऊन नाट्यदपपर्ण पढुच्या वषी 
काय आर्णर्णार याकड ेडोळे िागिे आहेत.  

 

*** 


