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प्रस्तावना : 

         महाराष्ट्रातील जसांध द र्ग जिल्ह्यात दशावतारनाट्य,  जित्रकथी,  कळसतू्री बाहुल्ह्या, धालोत्सव, िपई नतृ्य 

आदी लोककला सादर केल्ह्या िातात. या लोककलाांपैकी ‘दशावतारनाट्य’ ही एक दजिण कोकणिी स्वतांत्र 

ओळख मानता येईल अशी प्रयोर्शरण लोकनाट्यािी एक परांपरा आह.े दशावतारनाट्यािी ‘नाट्यप्रयोर्’ म्हणनू 

काही प्रयोर्मलू्ह्ये आहते. तसेि दशावतारनाट्याच्या प्रयोर्ातनू प्रदशेजनष्ठ सामाजिक-साांस्कृजतक-भाजिक 

वरे्ळेपण िोपासले र्ेले आह.े त्यािा वधे घते ‘आि'च्या दशावतारनाट्यािे स्वरूप अभ्यासता येईल. 

दशावतारनाट्यािे ‘नाट्यत्व’ नाट्यसांजहता आजण भाजिक-अभाजिक घटक यात आह.े म्हणनूि या 

घटकाांच्याआधारे दशावतारनाट्यातील आख्यान,  आजण  ऐजतहाजसक सांदभग याांिा शोध घते आिच्या 

दशावतारनाट्यािी जिजकत्सा करण ेसांय जिक ठरेल.  

दशावतारनाट्य : 

         आजदम काळापासनू नाट्यात्म लोकाजवष्ट्कार जवजवध स्वरूपात िोपासले र्लेे आहते. सांस्कृत  

वाङमयापासनू ते आिपयगतच्या अनेक सांदभागन्वये ते लिात घतेा येतात. सांस्कृत वाङमयातील ‘वदेाां’मधील 

काही सांवादसिू पाहता त्या सिूाांमधनू नाट्यात्मकता िाणवते. (‘ऋग्वदे’मधील यम-यमी, अर्स्ती-लोपाम द्रा, 

इन्द्र-इांद्राणी इत्यादी)  भरतम नींच्या ‘नाट्यशास्त्र’ ग्रांथातनू लोकधमी  आजण नाट्यधमी  ह े दोन अजभनयर् ण 

अधोरेजखत झालेले आहते. ह े अजभनय र् ण लोकनाट्यातून आलेले असण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही. 

दशावतारनाट्यािे ‘काल’च्या स्वरूपातील सांदभगशोध घतेा सांत रामदास याांच्या ‘दासबोध’ या रिनेत 

दशावतारनाट्यािा उल्ह्लेख आलेला आह.े ‘खळेताां नेटके दशावतारी| तेथें येती स ांदर नारी| नेत्र मोजडती 

कळाक सरीं| परी ते अवघ े धटींर्ण ||’
१
 उपरोि सवग सांदभग लिात घतेा दशावतारनाट्याला एक दीघग परांपरा 

असल्ह्यािे लिात येते.    

महाराष्ट्रातील जसांध द र्ग जिल्ह्हा अनेक ित्रोत्सवाांसाठी प्रजसद्ध आह.े (श्री रवळनाथ, श्री वतेोबा, दवेी 

सातेरी, तरांर् दवेता,  पावणाई, भतूनाथ इत्यादी दवेदवेताांच्या ित्रा) या ित्रोत्सवाच्या जनजमत्ताने दशावतारनाट्यािे 

सादरीकरण अनेक मांजदराच्या मांडपात जकां वा मांजदर पररसरात होत असते. दशावतार लोकनाट्य सादर करण्यािी 

कला अनेक दशावतार मांडळाांनी पवूागपार िोपासलेली आह.े (श्री आिर्ावकर दशावतार मांडळ, आिर्ाव;  श्री 

नाईक मोिेमाडकर मांडळ, मोिेमाड; श्री पासेकर दशावतार मांडळ, वेंर् लाग; श्री िेंदवणकर दशावतार मांडळ, 

िेंदवण इत्यादी) या दशावतार मांडळाांसाठी 'पेटारा' ही एक महत्त्वािी बाब आह.े या पेटाऱ्यात दशावतार 

नाट्यासाठी लार्णारी सामग्री ठेवलेली असते (म खवटे, शस्त्रे, कपडे, इत्यादी) दशावतारनाट्य रांर्मांिीत 

होण्यापवूी या पेटाऱ्यािे जवजधवत पिून केले िाते. या पेटाऱ्याला एक श्रद्धामलू्ह्य आह.े दशावतारनाट्यास प्रारांभ 
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करण्यापवूी प्रत्येक मांडळ र्णपतीिे पिून करतात. प्रेिकाांना रांर्मांिावर प्रथमदशगन र्णपती आजण ररद्धी-जसद्धी 

याांिे होते. त्यानांतर नाट्यास प्रारांभ होतो. दशावतारनाट्य पवूागधग आजण उत्तराधग अशा दोन भार्ामध्ये सादर होत 

असते. पवूागधागत आड-दशावतार आजण उत्तराधागत कथाभार्ाांवर आधाररत नाट्य सादर केले िाते. यालाि 

‘दशावतारनाट्य’ असे सांबोधले िाते.  

दशावतारनाट्य रिनाबांध : 

       कोकणातील दशावतारनाट्याला जलजखत सांजहता नसते तर जनवडलेल्ह्या (मांडळाने) कथाभार्ावर 

आधाररत नाट्यसांजहता आकाररूप घते सादर होते. रांर्मांिावर नाट्य सादर होण्यापवूी जनवडलेल्ह्या कथाभार्ावर 

कलावांत ििाग करून पात्रजनवड करतात. आजद-मध्य-अांत असे नाट्यािे स्वरूप ठरवनू कलावांताच्या प्रवशेािा 

क्रमही जनजित केला िातो. या सवग प्रजक्रयेला 'किेरी' असे म्हटले िाते. त्यानांतर रांर्मांिावरि जनवडीिा कथाभार् 

नाट्यसांजहतेिे आकाररूप घते प्रेिकसन्म ख होतो. 

दशावतारनाट्यािा एक जवशिे म्हणि े यात सवग प रूिपाते्र असतात. नायक, नाजयका (स्त्रीपात्राांना 

‘स्त्रीपाटी’ असे सांबोधले िाते.), खलनायक अशी पात्ररिना असते. उपरोि सवग पाते्र नाट्यक्रम लिात घऊेन 

उत्स्फूतगपण ेसांवादजनजमगती करतात. दशावतारनाट्यात सतू्रधार कथासतू्र कथन करतो आजण ‘सोंर्’ घतेलेली पात्रे 

सांवाद साधत नाट्य सादर करतात. सतू्रधार प्रारभी मांर्लािरण म्हणत नांतर र्णपतीस्तवन सादर करतो. या 

सादरीकरणातनू प्रेिकाांना आकजिगत केले िाते. दशावतारनाट्यािी सांजहता मौजखक असते. या सांजहतेत 

पवूगरड़्र्ातील ‘सांकासरूािा वध’ (मत्स्यावतार आख्यान) हा कथाभार् म ख्य असतो. सांकासरूाच्या वधानांतर 

उत्तररड़्र्ाला स रूवात होते. या उत्तररड़्र्ात प राणातील एखादे आख्यान सादर केले िाते.   

सांकासरूवध आजण समािसांस्कृती : 

        दशावतारनाट्यातील सांकासरूवधाच्या कथाभार्ािे सकू्ष्मपण ेसामजिक-साांस्कृजतकदृष््टया जवशे्लिण 

करीत ऐजतहाजसक सांदभग तपासनू घऊे. पवूगरड़्र्ातील 'सांकासरू वध' हा कथाभार् सामाजिक,  रािकीय आजण 

साांस्कृजतकदृष््टया अजतशय महत्त्वािा आह.े 'सांकासरू वध' मधील सांकासरूािे आर्मन रांर्मांिावर होण्यासाठी 

'सांकासरूा रेऽऽ महाजवराऽऽ' अशी पदरिना आवतगन-प नरावतगन स्वरूपात केली िाते, त्यावेळी सांकासरूािा प्रवशे 

रांर्मांजित होतो. सांकासरूाने वदे पळजवल्ह्यािे सतूोवाि ब्रम्हदवे ह े पात्र करते. आजण सांकासरूाकडून वदे 

आणावयािे कायग ब्रम्हदवे ह ेपात्र जवष्ट्णदूवेतेवर सोपजवते. त्यानांतर जवष्ट्णदूवेता आजण सांकासरू याांमध्ये य द्ध होते. 

या कथाभार्ािा सांदभग श्रीसांत एकनाथर्ाथा भार् िार मध्ये प ढीलप्रमाण ेयेतो. ‘वदे नेताां शांखास री| मत्स्य अवतार 

होय हरी ||१|| मारुजनया शांखास रा| ब्रम्या तोिजवलें जनधागरा||२||’
२ 'सांकासरू वध' या य द्धात सांकासरूाकडे कोयता, 

रापी ही शस्त्रे आहते तर जवष्ट्णचू्या हातात तलवार आह.े जवष्ट्णदूवेतेपाशी असलेले ह ेशस्त्र 'प्रर्त' म्हणाव ेअसे 

आह ेआजण सांकासरूाकडील रापी, कोयता ह े 'अप्रर्त' आह.े प्रर्त जवरूद्ध अप्रर्त व्यवस्थेजवियीिा हा सांघिग 

म्हणता येईल. ‘जवष्ट्ण-ूसांकासरू य द्धा’त सांकासरू पराभवाच्या टप्पप्पयात असताना तो जवष्ट्णलूा शरण िातो. त्यािी ही 

कृती म्हणि ेिीवनेच्छा म्हणावी लार्ले. जवष्ट्णकूडे सांकासरूाने अभय मार्ताि जवष्ट्ण ूम्हणतो, "माझी भिी िो 

कोणी शांखावािनू म्हणििे त झ्यावािनू करेल त्यािी भिी जनष्ट्फळ ठरेल" जवष्ट्णिूा हा उःशाप (अभय) म्हणिे 

सांकासरू हा शांखरूपाने उच्िवणीयाांच्या दवेकायागत आह.े ‘काल’ आजण ‘आि’ही तो अजस्तत्वात असल्ह्यािे 
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जदसते आह.े म्हणििे सामाजिक-साांस्कृजतकदृष््टया पाहता सरू म्हणि ेआयग आजण असरू म्हणि ेअनायग म्हणता 

येईल. कोकणातील लोककलाांच्या अभ्यासक डॉ. प ष्ट्पलता रािापरेू-तापस या ‘जवष्ट्ण-ूसांकासरूवधा’च्या 

कथाभार्ाजवियी ि ेप्रश्न उपजस्थत करतात ते येथे पाहण ेअन जित ठरेल. "सांकासरूाला जवष्ट्णदूवेतेच्या पिूते मान 

जमळतो यािा अथग असरूाला 'सरूाां'च्या धाजमगक व्यवस्थेत स्थान प्राप्त होते असा घतेा येईल का?  

एकीकडे सरूाांच्या धाजमगक व्यवस्थेत असरूाला स्थान दणे्यासाठी त्यािा वध मात्र अटळ ठरला र्लेा. 

त्याम ळे त्यािी सांस्कृती ही पराभतू समािािी सांस्कृती असल्ह्यािे सरूाांना ठरजवता आले. स्वाभाजवकि पराभतूाांना 

िते्याांच्या समािसांस्कृतीत स्थान नसते अांजतमतः त्याांच्या एकूण िीवनव्यवस्थेला,  त्याांच्या मलू्ह्यव्यवस्थेला शरण 

िाव े लार्ते. ही 'स राां'समोरील 'असरूाां'िी अखांड शरणार्तता शांखरूपाने अजस्तत्वात आह े का?"
३
 

लोकसाजहत्यातनू असे समाििीवनाजवियीिे अनेक सांदभग व्यि होत असतात. दशावतारातील हा नाट्यप्रसांर् 

समािसांस्कृतीिे नाट्यमय दशगन घडजवणारा आह.े या नाट्यप्रसांर्ाला ऐजतहाजसक सांदभग आह ेअसे म्हणता येईल. 

'आि'च्या पररप्रेक्ष्यात या नाट्यप्रसांर्ािे अथगजनणगयन करावयािे तर हा नाट्यप्रसांर् प्रिेकाांवर फारसा पररणाम 

करताना जदसत नाही. या नाट्यप्रसांर्ाला मलूतः एक शोकात्मता आह.े परांत  आि ती शोकात्मभाववतृ्ती िाणवत 

नाही. सांकासरूािी वदेहननािी कृती लोकमनात 'द ष्टप्रवतृ्ती' इतकीि मयागजदत राजहलेली जदसते. आिच्या 

प्रिेकाला ऐजतहाजसक सांस्कृती सांघिग एकतर ञातात नाही वा केवळ मनोरांिन या हतेनूेि नाट्यािा आस्वाद प्रेिक 

घते असावा. डॉ. प ष्ट्पलता रािापरेू-तापस याजवियी म्हणतात, "आरांभीच्या काळात 'सांकासरूवध' या 

नाट्यप्रसांर्ामार् ेसमाि सांस्कृतीिे ि ेसांदभग होते ते आजण त्यामार्ील अथगच्छटा 'आि' िीण झाल्ह्याम ळे सदर 

नाट्यप्रसांर् 'शोक'भाव व करूणरस जनजमगती करण्यास असमथग ठरत आह.े"
४   

दशावतारनाट्यातील सांकासूर वदेहननािी कथा आजदम सामाजिक, साांस्कृजतक िीवनभदेाला 

अधोरेजखत करणारी आह.े वेदपठण करण्यािे म्हणििे ञातान सांपाजदत करण्यािे कायग उच्ि दवेदवेता (र्णपती, 

सरस्वती) याांपाशी असल्ह्यािे लोकमनावर जबबवले आह.े ह ेसांदभग लौजकक िीवनाशी पडताळून पाहावयािे तर ते 

आयग-अनायग सांस्कृतीभदेापयंत िाणारे आहते. ञातान ग्राहणापासनू अनायग म्हणििे बहुिन समाि वांजित राजहलेला 

आह.े ञातानग्रहण, सांपादन यापासनू आयागनी अनायागना वांजित ठेवण्यािा प्रयत्न केला त्याांनी ञातानात्म पातळीवरील 

विगस्व सदोजदत स्वपाशी ठेवले. प्रस्त त कथाभार्ातील सांकासरूाने वदे पळवनू नेण्यािी जक्रया करण ेम्हणि ेञातान 

सांपादन करण्यािा प्रयत्न करण े ही आह.े वणागजधष्टीत समािव्यवस्थेत प्रिांड मोठा समहू हा ञातान ग्रहणापासनू 

वांजित राजहलेला होता त्यािेि खरेतर ह े जनदशेन या नाट्यातनू होताना जदसते. दशावतारनाट्यातील सांकासरूवध 

ही नाट्यकथा सामाजिक, साांस्कृजतक िीवनाच्या कथेला लोकसमहूासमोर ठेवताना जदसते, ह े या कथाभार्ाि े

सौंदयगत्तर कायग म्हणनू नोंदजवता येईल.  

दशवतारनाट्यातील ‘सांकासूरवध’ या कथाभार्ाने जनमागण केलेले र्ाांभीयग 'सोंर्' (क मग, वराह 

अवतारातील) दशगनाने कमी केले िाते. उत्तररङर्ामध्ये आख्याने सादर करण्यािी पद्धत ‘खेळ’ स्वरूपात आह.े 

आजण शवेट ईशस्तवनाने होतो. उत्तररङर्ातील कथाभार् हा महाकाव्यसदृश्य रिना, प राणकथा याांवर आधाररत 

असतो. उत्तररङर्ातील नाट्यािे मलूस्रोत ह े महाकाव्ये, कथा, जमथके यामध्ये आहते. जविय आजण घटना-

प्रसांर्ान रूप पात्राांिी वशेभिूा, रांर्भिूा केली िाते. ती मलूतः सांकेतबद्ध असते. ‘खेळा’साठी जनवडलेल्ह्या जवियात 
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िर रािा ह ेपात्र असेल तर या पात्रासाठी काळा रांर् जनजिद्ध मानला र्ेला आह.े यातनू सूर-असरू हा भदे जनजित 

होतोि. तसेि स ष्ट-द ष्ट अशी पात्ररिनेिी बाांधणीही लिात येते. उपरोि सांकासरूवधाच्या कथेमधील सांकासरू 

याला काळा रांर् आजण जवष्ट्णलूा पाांढरा रांर् जदलेला आह.े हा काळा-पाांढरा भदे समािातील वणगव्यवस्थेला 

अधोरेजखत करणारा आह.े परस्परजवरोधी उपयोिनेतनू ह े समािवास्तव रांर्मांिीय अवकाशात लिवधेी ठरते. 

लोकनाट्यातील ही रांर्वेशभिूा समािजविाराला, दृष्टीला अधोरेजखत करणारी आह.े  

          लोकनाट्यािे सादरीकरण ह े अनेकजवध कलाांना घऊेन होत असते. सांर्ीत, नतृ्य या कलाांिे केलेले 

उपयोिनही लिणीय असते. डॉ. रमशे क बल दशावतारनाट्याच्या तांत्राजवियी म्हणतात, “मराठी रांर्भमूीवरील 

दशावतारी खेळ हा एक समथग नाट्याजवष्ट्कार आह.े रांर्भिूा, वशेभिूा, र्ायन, वादन, नतृ्य, य द्धािे डावपेि, 

मल्ह्लय द्ध, तलवारींिे डावपेि, सांवादिात यग याांतील कोकणी कलावांतािे कौशल्ह्य वाखाणण्यासारख े आह.े 

दशावतारी मांडळािे शास्त्रवािन, कल्ह्पकता, अजभनय, र् ण, महेनत आजण पवूगपरांपरेिे डोळस ञातान या बळावर 

दशावतारी नाटकािे तांत्र जवकजसत झाले आह.े त्याम ळे दशावतारी रांर्मांिाने आजण अजभनयतांत्राने मराठी 

रांर्भमूीवर आपला खास ठसा उमटजवला आह.े”५  पात्राच्या रांर्माांजित होण्यापासनू त्याांच्या जनर्गमनापयंत नतृ्य, 

सांर्ीत यािे उपयोिन असते. दशावतारी नाट्याजवष्ट्कारात सूत्रधार वर्ळता ‘सोंर्’ घेतलेली पात्रे आवश्यक तेथे 

नतृ्यात्म हालिाली करीत लयबद्धता, तालबद्धता िोपासतात. लयबद्ध रिना ‘म्हणणी’च्या स्वरूपात सतू्रधार, 

कलावांत, सहकारी र्ातात.  

उदाहरणाथग,  

मर् बोजलले रुजक्मणी रमण | मत्स्य रूप धारण करून 

          सम द्र तळीशी िाईन | आप ले वदे आपणासी दईेन ss  

          ह ेजिताम था थय्य  था|  

दशावतारनाट्यात पदन्यास, तालबद्धता याांना अजतशय महत्त्वािे स्थान असते. ‘लढाई’ प्रसांर् अजभनीत करताना 

समोरासमोर उभ ेराहून नट पदन्यास करीत र्ोल र्ोल जफरतात. त्यावळेी तालबद्धता िोपासली िाते. येथे नटाांच्या 

दहेबोलीला जवशिे महत्त्व असते. दशावतारनाट्यात आहायग, वाजिक आजण आांजर्क अजभनय महत्त्वपणूग असतो. 

आहायग अजभनय रांर् आजण वशेभिूा याांमधनू व्यि होतो तर सांवाद आजण र्ीत यामधनू वाजिक अजभनय 

अजभनीत होतो. तर आांजर्क अजभनय हा प्रेिणीय असतो. 

दशावतारनाट्य - ‘व्हच्य गल’ रूप : 

दशावतारनाट्याच्या पवूगरङर्ात मालवणी बोलीिे उपयोिन केले िाते. उदाहरणाथग, सांकासरू म्हणतो, 

‘राज्यात भय रािािो. र्ावात भय र्ावकराांिो. दवेळात भय दवेािो. रानात भय वाघािो. आजण या सभते या 

वाघािो.’ मराठी रांर्भमूीला याि मालवणी बोलीिे आकिगण वाटलेले आह.े इांजडयन नॅशनल जथएटरने 

‘दशावतारी रािा’ हा नाट्यप्रयोर् सादर केला होता. र्ांर्ाराम र्वाणकर याांच्या ‘वस्त्रहरण’ या नाटकात मालवणी 

बोलीिे उपयोिन केलेले आह.े तसेि  मजच्छांद्र काांबळी याांनीही मालवणी बोलीला नार्ररांर्भमूीशी िोडले. 
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त्याांच्या नाट्यकृतीतनू मालवणी बोलीिे सांदभग येतात. आि मराठी रांर्भमूीवर ि े मालवणी बोलीिे उपयोिन 

जदसते त्यािे श्रेय आपणास ‘काल’च्या दशावतारनाट्याला द्याव ेलार्ले.  

‘काल’च्या समािात पारांपररक ित्रोत्सवात िवे्हा दशावतारनाट्य सादर केली िात तेव्हा ‘जबदार्ी’ 

म्हणनू धान्यरूपात भात जदले िाई. येथेही कोकणातील पयागवरणीय जवशिे लिात घतेला तर भातशतेी ह ेप्रम ख 

जपक आह.े त्याम ळे कलावांताांना ‘भात’ दणे्यािी प्रथा होती. परांत  ‘आि’च्या काळात ‘जबदार्ी’ म्हणनू रोख 

रक्कम जदली िाते. आजण ‘जशधा’ म्हणनू ताांदळू, तरूडाळ, तेल, बटाटे आदींिा समावेश असतो.  ‘काल’ आजण 

‘आि’ दशावतारनाट्यातील कलावांताांना िरी  अल्ह्प मानधन जमळत असले तरी त्यामार् े त्याांिी कलेप्रती 

असलेली जनष्ठा ते िोपासत आहते, ह े प्रत्ययास येते. शासनाकडून काही मानधन नाही, स जवधा नाही त्याम ळे 

एकप्रकारिी उदासीनता िाणवते रांर्मांिावर खपू मानसन्मान जमळतो. पण पडद्यामार्ील िीवन फारि जबकट 

आह.े कला िर्तात ‘पर डे’, पर नाइट’ ह ेशब्द कलावांताना पररजित आहते पण दशावतारनाट्य कलावांताांिी 

याबबातीत उपेिा होत आह,े ही त्याांिी शोकाांजतका आह,े असे म्हणता येते.   

दशावतारनाट्याला फेसब क, य-ूट्यबू, इांटरनेटच्या माध्यमातनू अनेक दशावतारनाट्य मांडळे लोकाजभम ख 

करीत आहते. यामध्ये ‘दशावतार कलेिे आम्ही पिूक’ या यू-ट्यबू िॅनलवरुन अनेक दशावतारनाट्यािे 

सादरीकरण होत आह.े र् र्ल-पे वरुन साधारणतः रुपये वीस जतकीट जवक्री केली िात आह.े उदाहरणाथग, २४ िनू 

२०२१ रोिी ‘अांर्जवरजहत नर’ ह े पौराजणक जवियावर नाट्य सादर करण्यात आले. त्यािबरोबर ‘र्ोकणग 

महाबळेश्वर’, ‘महावीर बबगररक’, ‘आयग िाणक्य’, ‘सती महानांदा’, ‘स वणगत ला’, ‘रती मदन’, ‘नार्जनलमजण’, 

‘भ्रमरासरू’, ‘कि दवेयाांनी’, आजद नाट्ये या यू-ट्यबू िॅनलवरुन सादर केली आहते. हा काळान सार बदल होत 

आह.े आध जनक तांत्रतेच्या या उपयोिनातनू (य-ूट्यबू िॅनल) कथानकाांना काल्ह्पजनकतेिी िोड जमळते आह.े 

नाटक, जसनेमान सार नाव े जदली िात आहते. उदाहरणाथग, १६ ऑर्स्ट २०२१ रोिी ७.०० वािता 'अधाांतरी ह े

झ ले नभाांर्ण'  ह ेदशावतारी नाट्य ‘दशावतार कलेिे आम्ही पिूक’ याांनी यू-ट्यबू िॅनलच्या माध्यमातनू सादर 

केले आह.े तसेि जनतीन आसयेकर फॅन्स क्लबने ‘द ष्ट्यांत शक ां तला’ ह े पौराजणक जवियावर ऑनलाइन लाईव्ह 

नाट्य सादर केले आह.े सांय ि पौराजणक दशावतार नाट्यप्रयोर् वेंर् ले याांनी ‘फळाांच्या पेटीत भाग्यरेिा’ ह ेनाटक 

२८ ऑर्स्ट २०२१ रोिी सादर झाले. एकूणि एकमकेाांच्या मदतीने कोकणातील दशावतारी कलावांत ही कला 

आि ‘व्हच्य गल’ स्वरूपात िोपासताना जदसत आहते. ‘आि’ दशावताराला ‘व्हच्य गल’ रूप प्राप्त होत आह.े ह े

बदलत्या काळािे स्वरूप म्हणाव ेलार्ेल. साधारणतः  जदवाळी नांतर स रू होणारे दशावतार ित्राांमधनू सादर होत 

असत. आि ही लोककला य-ूट्यबूच्या माध्यमातनू व्हच्य गल झाली आह.े ‘पररवतगन दशावतारािे’ या 

उपक्रमाांतर्गत दशावतारी नाट्यमांडळे श जटांर् करून दशावतार लोकाजभम ख करीत आहते. आि दशावतारनाट्य 

व्हच्य गल रूप घते आह.े एकूणि, लोककलेिे ह े एक प्रकारे डॉक्यमूेंटेशन होत आह,े असेही आपणास म्हणता 

येईल.   

साराांश : 

दजिण कोकणातील ‘दशावतारनाट्य’ ह ेएक प्रयोर्शरण लोकनाट्य आह.े या लोकनाट्याला एक दीघग 

परांपरा आह.े दशावतारनाट्यािे सादरीकरण ित्रोत्सवाच्या जनजमत्ताने अनेक मांजदराच्या मांडपात जकां वा मांजदर 
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पररसरात केले िाते. दशावतारनाट्य रांर्मांिीत होण्यापवूी ‘पेटाऱ्या’िे जवजधवत पिून केले िाते. या पेटाऱ्याला 

एक श्रद्धामलू्ह्य आह.े दशावतारनाट्य पवूागधग आजण उत्तराधग अशा दोन भार्ामध्ये सादर केले िाते. पवूगरड़्र्ात 

‘सांकासरूािा वध’ (मत्स्यावतार आख्यान) हा कथाभार् म ख्य असतो. सांकासरूवधानांतर उत्तररड़्र्ाला स रूवात 

होते. या उत्तररड़्र्ात प राणातील एखाद ेआख्यान सादर केले िाते. पवूगरड़्र्ात ‘सांकासरूािा वध’ हा नाट्यप्रसांर् 

समािसांस्कृतीिे नाट्यमय दशगन घडजवणारा आह.े या नाट्यप्रसांर्ाला ऐजतहाजसक सांदभग आह.े सांकासरूवध ही 

नाट्यकथा सामाजिक, साांस्कृजतक िीवनाच्या कथेला लोकसमहूासमोर ठेवताना जदसते, ह ेसौंदयगत्तर कायग आह.े  

दशावतारनाट्यािे सादरीकरण रांर्भिूा, वशेभिूा, सांर्ीत, र्ायन, वादन, नतृ्य, अजभनय आदी कलाांना 

घऊेन होत असते. दशावतारी नाट्याजवष्ट्कारात सतू्रधार वर्ळता ‘सोंर्’ घतेलेली पात्रे लयबद्ध, तालबद्ध 

हालिाली िोपासतात. मराठी रांर्भमूीवर आि मालवणी बोलीिे उपयोिन जदसते आह,े त्यािे श्रेय ‘काल’च्या 

दशावतारनाट्यात आह.े आि दशावतारनाट्य ‘मार्णी तसा प रवठा’ या स्वरूपात सादर होत आह.े त्याम ळे 

‘आि’ दशावतारनाट्याला ‘व्हच्य गल’ रूप प्राप्त होताना जदसते आह,े हा कालान रूप बदल म्हणनू नोंदजवता येतो. 

हा दशावतारनाट्यातील बदल ‘डॉक्यमूेंटेशन’दृष््टया अजतशय महत्वपूणग ठरेल, असा जवश्वास वाटतो.  
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