नाटयाचाय गो वंद बलाळ दे वल
•

गोवंद ब लाळ दे वल यांच ा जम द 13 नोह बर, 1855 रोजी सांगल िज हयातील ह"रपूर गावी झाला.

•

'यांचे मा(य)मक )श,ण बेळगांव येथे झाले , तेहा 'याच शाळे त )श,क असलेले नाटककार आ3णासाहे ब
4कल56कर यांचश
े ी 'यांचे 7नमा8ण झालेले गु: )श;याचे नाते अखेरपय=त टकले.

•

दे वल यांचा 6वभाव नोकरसाठ@ अनक
ु ू ल नस याने 'यांनी नोकर सोडल आBण भव;यात नोकर करायचीच
नाह असा 7नधा8र केला. 'यानंतर सारे आयु;य नाटयलेखन आBण नाटय यवसायात घालवून 'यांनी
आमरण मराठ@ रं गभम
ू ीची सेवा केल.

•

सन 1886 ते 1899 या तेरा वषा8त दे वलांनी 7 नाटयाकृती 7नमा8ण के या. 'यातील अ7तशय गाजलेले
नाटक Jहणजे सामािजक आशय असलेले शारदा नाटक.

•

शारदा नाटकाने सामािजक नाटकाचे 6व:प आमुलाK बदलन
ू टाकले. संवाद, भाषा, संवधा7नक 6वभावLचMण
इ. गुणांचे लेणे सामािजक वषयांना लाभले या या नाटकाला Oचंड लोकOयता )मळाल आBण आजह हे
नाटक 7ततPयाच आवडीने पाहले जाते ते नाटकाला लाभले या Qे;ठ दजा8Rया गुणांमुळेच !

•

यश6वी नाटककार 'याचOमाणे उ'कृ;ट नाटय दTदश8क Jहणन
ू 'यांचा लौकVक आहे . काह नाटकांतन
ू 'यांनी
भ)ू मकाह के या.

•

'यांRया नाटकांना पांWड'य र)सकता, बहुQुतता, परकVय कलाकृतीकडेह 6वतःRया Y;टकोनातून पाहा3 याचा
आKह, भाषेतील साधेपणा, प"रणामकारक संवाद )लह3याचे कसब, यPती LचMणातील सZ
ु म Y;ट आBण
सहज सुंदर प[य रचना अशा अ)भजात नाटककारासाठ@ अ'याव\यक गुणसंपदा दे वल यांचे ठायी होती.
कादं बरचे नाटकात कसे :पांतर करावे याचा व6तप
ु ाठ 'यांनी भावी नाटककारांना घालन
ू दला.

•

पुरोगामी वचारसरणीRया Oभावी सामािजक नाटकांची आधु7नक मराठ@त मुहूत8मेढ रोव3याचे सव8 Qेय
दे वलांकडे जाते.

नटांRया आवडी 7नवडी आBण सवयी ल,ात घेऊन 'यांनी कधीह आप या लेखनाला मुरड

घातल नाह. ते 6वतः नाटय दTदश8क अस याने 'यांRया बहुतेक सव8 नाटकांचे OायोLगक मू य, फार उRच
दजा8चे आहे .
•

दे वल यांRया नाटकात संयम ह सवा8त मह'वाची वाड़मयीन शPती होती. हे 'यांच ी नाटके वाच यावर ल,ात
येत.े रं गभूमीवरल O'येक वाPय कानातन
ू मनात )शरले पाहजे असा 'यांचा कटा, होता.

•

पाMांचे वय, 6वभाव अपे,ा आBण Oसंग याचा वचार क:न ते शaद योजना करत. 'यामळ
ु े O'येक पाMांची
धाटणी वेगळी वाटते हा दे वलांRया )लखाणातील एक तेज6वी पैलू होता. 'यांRया नाटकांना उRच दजा8चे
OायोLगक मू य लाभले.

•

थोर कादं बरकार Oा. ना.सी. फडके यांचे शaदात सांगायचे तर ‘दे वल, खाWडलकर आBण गडकर हे 7तघेह
मातaबर नाटककार ! परं त,ु 7तघांRया यशाचे उगम6थान माM ् )भन )भन गुणात आहे . 7तघेह Oे,कांना
मंMमुTध क:न आप या मुठ@त ठे वतात’!. Oसाद आBण संयम हे दोन गुण Jहणजे 'यांचा eे डमाक8 होता.

•

दनांक 14 जून, 1916 रोजी 'यांना दे वाgा झाल आBण 'यांचेबरोबर एक उ'तम लेखनाचा Oवासह थांबला
माM ् 'यांRया नाटय संहतेRया आदशा=चा अhयास रं गभूमीम(ये सु: झाला.
----------------------------------

