
एका सज�नशील महायो��ाचा अ�!

- अमोल पालेकर

काही माणस��ा केवळ अस�याने बाक� सग���ा अस�याला एक �ु��ग िमळतं. एक 

कोणीतरी पाठ�राखा असतो क� �ाची थाप बाक��ा सग�ा झाकोळणा-या आवेग�चा ��तकार 

कर�याची श�ी देऊन जाते. मा�ासाठ� िगरीश हा असा एक स�ड पाठ�राखा होता! 

�ा�ा थोर सािह��क �वासािवषयी, �ानपीठाची �े� मोहर लाग�ामुळे, आप�ा सग��ना 

मािहती आहेच. भारतीय रंगभूमी�ा चार आधार�ंभ�पैक� िगरीश हा एक मह�ाचा ख�ब! अगदी 

ययाती-हयवदन-नागमंडल ते अलीकडचे �ॉवस�-िबखरे �बब-उणे पुरे शहर एक, या सग�ा नाटक��ा 

रंगमंचीय सादरीकरणाला आपण सग��नी आवजू�न दाद िदली आहे. सं�ारा, �ामी, िनश�त 

सार�ा �सनेमात सव�त:चा ठसा उमटवत असतानाच, कुमार शहानी�ा 'तरंग' म�े आ�ण बासू 

चॅटज��ा 'अपने पराये'म�े �ाने मा�ासोबत सहकलाकार �णून भूिमका के�ा हो�ा. सं�ानी 

�मुख भूिमकेसाठ� िगरीशला डो�ात ठेवून 'सम�तर'ची संिहता �लिहली होती. माझा िद�दश�क�य 

अ�धकार वाप�न ती भूिमका मा�ा पदरात पाडून घेतली. नाहीतर �ा�ासोबत अजून एका 

�सनेमाम�े काम करायची संधी िमळाली असती. तो बाक� संपूण� बाव�कशी असला तरी अ�भनेता 

�णून मीच उजवा आहे असे मी अगदी �ा�ा समोरही ह�ाने �णत असे. असे ह� असले�ा 

मा�ा अगदी मोज�ा िम��पैक� एक आज मी गमावला…

१९६६म�े धोबीतलाव�ा रंगभवनात स�देव �बे नामक एका त�ण िद�दश�काने िगरीश कन�ड 

नावा�ा एका त�ण नाटककारा�ा 'ययाती' या पिह�ाविह�ा नाटकाचा नाटकाचा �योग �हदीत 

सादर केला होता. मी ते�ा जे जे �ूल ऑफ आ��सम�े होतो. एक अ�ंत देखणं आ�ण लाघवी 

�ि�म� �ा�णीच मनात कोरलं गेलं होतं. �ानंतर�ा काळात �ाची नाटकं वाचली, �सनेमे 

ब�घतले, थो�ा-ब�त गाठ�भेटी झा�ा. 

१९७२म�े हयवदन या �ा�ा नाटका�ा �हदी �योगाम�े �बेनी मी, अमरीश पुरी, सुनीला �धान 

आ�ण िदना पाठक य�ना एक� आणलं. लोक�नाच न�े तर िगरीशलाही तो �योग अ�ंत आवडला 

होता. हयवदनचा मूळ �योग बी �ी कारंथ य�नी क�डम�े य�गण शैलीम�े केला होता. नाटकही 

�ाच शैलीम�े �लिहले अस�ामुळे तो �योग एका वेग�ा प�धतीने संिहतेशी �ामा�णक असा 



ठरला. परंतु �बेनी �ातला कॉ��ुम �ामा संपूण�पणे काढून टाकूनसु�धा 'देवद�चं डोकं किपल�ा 

शरीरावर लागणं' हा शारी�रक अनुभव, इतर कोणतीही बा� आयुधं/techniques न वापरता, फ� 

कलाकार��ा अ�भनया�ा ताकदीवर सादर केला. हा  वेगळा िद�दश�क�य �ि�कोन िगरीशला खूप 

भावला. �ािनिम�ाने खूप िवषय�वर�ा वेगवेग�ा चच�ना सु�वात झाली.

मला �तःला िगरीशची नाटकं वाचताना एक ��या�क अनुभव यायचा. नाटकभर पसरले�ा 

गो�ी�ा पा�व�भूमीवर वेगवेग�ा पा��मधून एखादं �ूबी� �च�ं समोर यायचं. बघ�याचा कोन 

थोडासा बदलला क� �ातले अंतग�त वेगवेगळे पैलू समोर येत राहायचे. वेगवेग�ा िद�दश�क�नी केलेले 

'हयवदन'चे �योग ब�घत�ावर वाटायचं क� आपणही हे आ�ान हाती �ावं. िक�ेक रा�न गेले�ा 

गो��मधलं तेही एक!

वंदा नं� काळंदली (Once upon a Time), चे�ुवी आ�ण उ�व या �ा�ा �सनेमा�े�ात�ा 

िद�दश�क�य वाटचालीवर मी भरभ�न दाद िदली होती. अगदी �ाच मनःपूव�क असोशीने �ा�ा 

अलीकड�ा न आवडले�ा कामाब�लही आ�ी मोकळेपणाने बोललो होतो. उदाहरणाथ�, �ा�ा 

आ�च�र�ाचा पिहला भाग आ�ण बाजा� प�धतीने केलेली ��स�धी! एकदा अशाच खास जमले�ा 

बैठक�म�े �ा�ा सािह�ातील �ी-पा��िवषयी आ�ण मा�ा �सनेम�मध�ा �ीधा�ज�या 

भूिमकेिवषयी वाद उ�भवला. तुझी �ी-पा�ं कॅ�ुलेटी� का होती या मा�ा आ�ेपा�ा अनुषंगाने 

चच� झाली.

या सग�ा वैचा�रक, सािह��क संवाद�पे�ासु�धा मला जा� मह�ाचा वाटतो �ाचा समकालीन 

��तगामी आ�ण सनातनी प�र��थती िव��धचा थेट िव�ोह! फ� मुलाखत�मधूनच नाहीतर �तः 

उप��थत रा�न तो अनेक िनषेध मोच�-सभा य�म�े सि�य भाग घेत रािहला होता. असा� रोगाने गेली 

चार वष� �ाची साथ सोडली नाही; पण �ाची शारी�रक ��थतीही �ा�ा िव�ोहाला अटकाव क� 

शकली नाही. मा�ासाठ� हे फार मह�ाचं होतं. आजूबाजूला आपमतलबी, संधीसाधू आ�ण कुंपणावर 

बसणा�या मंडळ�चा सुळसुळाट असताना �ा�ासारखा �ुवतारा िदशा दाखवत राहायचा. 

या सग�ा पलीकडे �ाचं एक फार मोठं भाविनक ऋण मा�ावर आहे. माग�ा वष��ा सु�वातीला 

एक िदवस अचानक सकाळ� सकाळ� िगरीशचा फोन आला. अ�ंत स�िदत �रात मला �णाला, 

"अमोल, तुला आजवर संगीत कला अकादमीचा एकही पुर�ार िमळाला नाही? हे मा�ाही कसं 



ल�ात आलं नाही? खरंतर मी गृहीत धरलं होतं क� खूप पूव�च तुला ते िमळून गेलं असावं. ही फार मोठ� 

चूक आहे आ�ण ती सुधारली नाही तर अकादमीचा सभासद �णून मी �त:ला माफ क� शकणार 

नाही. मी या वष� फेलो�शपसाठ� तुझं नाव सुचिवणार आहे." �ा�ा मनाचा मोठेपणा मी पदोपदी 

अनुभवला होता, पण तो िदवस मा�ा कले�ा �वासातली सव�त मोठ� पोच मला देऊन गेला. "आता 

खूप उशीर झाला आहे आ�ण डावललं जा�याची मला सवय आहे. �ामुळे तू नको �य� क�स! िवशेषत: 

स�ा�ा स�ा�ढ प�ा�ा राजवटीत तर ते अगदीच अश� असेल." हे माझं उ�र मा� न करता �ाने 

�य� केले. नऊ-दहा मिह��नंतर पु�ा फोन क�न "We failed you...I'm so sorry." असं �णून 

िदलिगरी �� केली. तुझं हे ऋण मी फेडू शकणार नाही, िगरीश!

िगरीशला मी शेवटचं भेटलो �ा�ा घरी, बंगलोरम�े २५ एि�ल २०१९ला. "मी घेऊ शकणार नाही पण 

िनदान तू तरी घे" असं �णून आ�हाने मा�ा हातात ि���चा �लास िदला होता. नंतर �ा�ा आ�ण 

सरससोबत रघूला नुक�ाच िमळाले�ा आंतररा��ीय पा�रतोिषका�ा संदभ�त भरभ�न ग�ा झा�ा 

हो�ा. �ाची शारी�रक श�ी झपा�ाने कमी होत असलेली �ाला जाणवत होते. पण म�� मा� 

पूव�इतकाच त�ख होता. �ाचा िनरोप घेताना मनात कुठेतरी वाटून गेलं होतं क� ही भेट शेवटची तर 

नसेल ना?

कधीही एखा�ा मु�ािवषयी समिवचारी लोक�ना ई-मेल पाठवून मनातली खदखद �� केली �कवा 

समकालीन ���वर ऊहापोह केला तर पिहलं उ�र यायचं ते िगरीशचं! २०१७ म�े मा�ा से�ॉर�शप�ा 

ल�ाची सु�वात सु�धा, उ� �ायालयात आम�ा या�चकेला समथ�न देणा�या  �ा�ा एिफडेिवटनेच 

झाली होती. 

यापुढेही िगरीश, मी तुला मेल पाठवतच राहीन… अगदी उ�र येणार नाही हे मािहती असताना सु�धा… 

एका सज�नशील महायो��ाचा अंत झाला आहे हे मा� करणं यानंतर खूप काळ कठ�ण जाणार आहे.


