
झमू झमू के नाचो 
“जुममा चुममा ा ेा”े 
राघवच्ा  पााााा वााढावाााा  ्ाचे शाळे ााूनचे िम� जमा ेहोते. गप ा चााू 
अातानाच कुणीतरी �भतीवरच्ा जाळीाार तोोाातून गगनभेाी गाणेोेक ाुु  केाी.  टा-
चषमे-ाु ााेी  ो ा घेऊन माडळी घुमा्ाा ाागाी.  ्ााच्ा ाााारी बा्का घ� आाबाडा-मोठा  
कुा कू-चो ून नेााेाी ााडी अशा काकूबाई अवतारात आल्ा हो ्ा.  ण ‘मुागळा, मुागळा’ 
चावल्ावर ‘ााैा म� ााैा’  ्ााच्ाही अागात आाी. एरवी �ेडिमावर  ाधरा िमिन ा 
चााल्ावर  कून जाणारी ती माडळी  ुाचे ाोन-तीन ताा बेभान नाचाी. 

िवशी- ाचिवशीचा  ान्ाा  ाऊाभर  ुाेच अातो. �हाी िानेमातल्ा आ् ेम ाासाजची 
जशीच्ा तशी नटा  ेश करणा हा त�णाईचा खाा �नर आह.े तशा नाचाामुळे ब�तेक ब�रागी 
का र््म आता ो� नाचरागीच वहा्ाा ाागा ेआहते.  ीवही, ककमप्ू र, अ,्ाा वगैरे 
उ�ोगाात रमणारी ती बैठी ि ाी घ  बााे क� उठते आिण �  ऱ्ा घेऊन नवरा�भर ठुमकते. 
ज्ााच्ा िखशााना  रवडता  ्ााना  रीकााचे िनकाा-ाण-वााढावा ााजरे करा्ाा िडसको-
जॅझ-ाााााची ाा  ाागते. ना क-िानेमा ेकाही नाच ह ेााािघक िवरागुग्ाचा अिधक 
ाोकि�् ााधन झााा आह.े 

तरी ाा्ामशाळा-िजम वगैर�ना जे आाराचा स ान अाता ते अ�ा   ्ा िवरागुग्ाच्ा 
नाचााा ााभाेाा नाही. नाचामुळेही ाा्ाम होतो.  ्ानेही कॅारीज खच�  डतात. वजन 
घ ता. र�ााब, र�ाताी ााखर-ककाेस ेरका ्ााचा �माण कमी होता.  ा्-ोुपोुाााची 
का र्कमता वााते. ााास्ााचा, चा्ूाचा चानवान वााता. ाा्ामाने होणारे ागळे ोा्ा े
िमळतात. ताा  ािहाा तर ास्ा िशशाामत अाााेा एरोिबक एकझरााईझ हाही एक �कारचा 
नाचच अातो. तरी ब�जनामाजाच्ा िवरागुग्ाचा नाच कमी ाखेाा जातो. 

िवरागुग्ाच्ा नाचााा ब�ाा ाात ्ाची आिण अ,्ाााची जोड नाते. िानेमातल्ा आ् ेम 
ाासगच्ा मागे तो  ेश करणाऱ्ा न ीची आ्ुष्भराची त  ्ार अाते. ाहान णा ााून 
क क-भरतना�म िशकताना एकेका ााास्ाच्ा आिण चा्ूच्ा हााचााचवर िन ा्�ण 
िमळवा्ाा ढक ्ेक ढावा  म घेतााेे अातात.  � ्ेक हााचाा महणजे का् ढकम्ा आह ेते 
ामजल्ावर ती वा रण्ाचा आिण  ूणर श�रराच्ा एकि�त हााचााचतून भावना ा� 
करण्ाचा उ ाव महणजे तो नाच.  ्ाची महती ामजून न घेता केवळ गामत महणून  ्ाची 
नटा केाी तर श�ररावर भाता ताण ्ेऊन ाखुा त होऊ शकते. ाााध े�माणाबाहरे 
वाकवल्ाने, बो ााच्ा  ोकाावर अिधक काळ नाचल्ाने, उउा मारताना गुडड्ााची 



जाणीव ूवरक काळजी न घेतल्ाने का्मचा नुकाान होऊ शकता. ाा्ामाची नेहमीची ाव् 
नाताना अचानक एक ढावा ातत ाोन-तीन ताा नाचल्ाने होणारे कश झे वणा  ा्ााा 
अवघड जाता.  

हलाी अनेक त�ण ाविस त गु�कडून नाच िशकतात. तशा  �र माने नाच िशकल्ावरही तो 
 ेश करण्ात ाा्म आिण तारतम् बाळगणा महमवाचा अाता. अनेक वेळा ्शाच्ा हााााने 
भरीाा  डून आिण चााओाीने इरेाा  े ून ते  थ्  ाळाा जात नाही. अ ॅिनमेशन-िानेमावााे 
नतरकााना एक माकर ारवााा अागरखा वा रा्ाा ातेात.  ्ाने नतरकाच्ा नाच ्ा श�रराच्ा 
वेगवेगग्ा  िवव्ाातल्ा �ितमा िमळवता ्ेतात.  ्ा �ितमााची एमआरआ्शी ााागड 
घााा्चा ता� आता ्ेता आह.े  ्ा ता�ाने नाचताना उद भवणारे ताण�बा ूनेमके हरेता ्ेतीा. 
 ्ानुाार नन ् सातीत ाुधारणा केाी क� ाखुा त  ळेा.  

ाावााि्क नन ् ााार करणारा कााकार कधीकधी अगितक अातो. िवठाबाई 
नारा्णगावकरााना �ाूत झाल्ाझाल्ा तडक जाऊन तमाशात नाचावा ाागाा. ‘खेळ चााू 
रािहााच  ािहजे’ ह े�ीा  ाळताना गावोगाव होणारी भ का ती; भ क्ा, अिस र जीवनाताी 
ाततची अशा�ती आिण रोजच्ा वणवणीत िव ाातीकड-ेखाण्ाि ण्ाकड ेहोणारा ााुरक आिण 
ाागणारी ााना �कन तीाा  ोखरत जातात. तशा ागागीमुळे ढक ्ेक ाावााि्क नतरकााना 
व्ाच्ा ितशीाा िनवनृी   करावी ाागते. ाृरी �्त नाचणाऱ्ा िाताराावेी आिण 
 ाच्ाहृरीाा ाम र णे नन ्ढाााशरन कु शकणारे  ािडत िबरजू महाराज िवरळा.  

 ण सवततच्ाच मनोराजनाााठी केाेल्ा नन ्ात जबरासती, चुरा, अगितकता नाते.  ्ामुळे 
ाखुा तीचा धोका ाहज  ाळता ्ेतो.  ्ात ााचेबाा एरोिबक ाा्ामााारखी �क कवाईत 
नाते. ते आनाााा्ी, उ सोूतर नन ् अाता. उ सोूतर नन ् हा ो� माणाातच आाळणारा गुण 
आह ेअाा उ ्ाातीबबाच्ा ााशोधनात ढााून आाा आह.े मोर नाचतो तो ाााडोरीच्ा 
वर रीकेत  ाा वहा्ाा. मधमाशा नाचतात  ्ा इतर मधमाशााना अपाचा नेमका  ृा 
ााागा्ाा. तो नाच  ्ााच्ा कतरााचा भाग अातो. ाागीताच्ा तााावर, ाहेभान िवाुन, 
सवततच्ाही नकळत आनाााने ि रकतो तो ो� माणूा. 

 ्ाााठी माणााच्ा म�ातूाे तीन िवभाग काम करतात. कानाकडून म�ाकूड ेजाणाऱ्ा ‘ऐक�व’ 
ाााशेााच्ा वा ेवरचा एक  प ा ाहान म�ााूा ाागीताचा ठेका कळवतो. ाहान म�ाचूा एक भाग 
 ्ा ठेक्ावर हााचााचााठी ताा धरतो. मो�ा म�ातूाा एक खाा िवभाग नाचाच्ा � ्ेक 
हााचााीचा श�रराच्ा आकन ितबाधाताा ्ोा् ाााभर ठरवतो.  ्ा तीन भागाामस्े मािहतीची 
ावेाणघेवाण होते आिण चा्ूाना हााचााचचे आाशे  रस र ढाा ेजातात.  ्ा नन ्ढाााशरनाची 



जाण ्ा-जाग ्ा म�ााूा चााा ाागण्ा ूव�च  ा्ाानी-बो ाानी ताा धराेाा अातो, शरीर 
ठुमका्ाा ाागााेा अाता.  

कॅनडाचा मॅकमास र िव�ा ीठ आिण इााााडचा शोे�लड िव�ा ीठ ्ा ाोघाात िमळून, 
एोएमआरआ् ह े�गत ता�जान वा ुन हा म�ाचूा अ,्ाा केाा गेाा.  

बोाण्ािािहण्ाचा खाता डााा म�ाकूड ेअाता तर अिभन्ातून मनोगत ा� करा्चा काम 
उजाा म�ाचू्ा अख ्ारात अाता. ााािघक नाचात ााुऱ्ाची मनोभूिमका  ्ाच्ा 
ाहेबोाीवुन ामजून घते आ ाी �ितढ््ा हावभावाातूनच  ्ाच्ा �्त  ोचवा्ची अाते. 
ााचेबाा नाचात ती ावेाणघेवाण  ाठ करावी ाागते.  ्ामुळे समरणश�� वााते.  ण उ सोूतर 
नन ्ात, िज े आधी ाानू काही ठराेाा नाता तेवहा कणाकणााा िभडूचा  िव�ा बाात 
अातो. नाा अन ेिकत मािहतीवुन नवे ता कािाक िनणर् ड्ावे ाागतात. महणजेच 
कणोकणी बुसाीाा चााना िमळते. ााािघक नन ्ात ाागीत, ाहेबोाी, श�रराचा भान, तोा 
ाााभाळणा �ााचा ामावेश अातो.  ्ा ागग्ा मािहतीचा िव�ेषण करा्ाा डावा म�ा,ू 
हावभावााााठी उजवा म�ा,ू चा्ूाच्ा आिण ााास्ााच्ा ाातुानाााठी ाहान म�ा ूआिण 
हााचााी  र रत-अडखळत न होता ाोाईाार वहााा महणून म�ाचू्ा बुडाजवळची क�  ा अा े
अनेक भाग नन ्ाााठी ातत का र्रत रहावे ाागतात. जेवहा ागळा म�ा ूअाा खडबडून जागा 
होतो तेवहा  ्ाच्ा वेगवेगग्ा भागाात नवाच ाावाा ाुु  होतो. � ्ेक गोश अनेक नाा 
ानिशकोनाातून ढााते आिण नवेच अ र स्ानात ्ेतात. हचे ाॅ रा � �कग! उ सोूतर नतरनामुळे 
िवचारााना नाा ढाशा िमळतात. �ितभेच्ा आिवषकारााा वाव िमळतो.  

तमाशातल्ा �कवा मागळागौरीच्ा नाचातल्ा हजरजबाबी ावाा-जवाबाातूनही ताा 
आिवषकार ााधता ्ेतो. नन ्िवशारा मिलाका ााराभाई आ ल्ा कााकन तचतून ाामािजक 
ामस्ााना वाचा ोोडतात.  ्ामुळे ामाजााा ोा्ाा होतोच  ण मिलाकाजचच्ा, आधीच 
ब�आ्ामी अााेल्ा ाि�ममवााा ार वेळी नवे  ैा ू डतात.  

ाॅ रा � �कगमुळे म�ाचू्ा वेगवेगग्ा िवभागाातल्ा  ेशचमस्े ाावाा ााधाा जातो. 
वेगवेगग्ा खा ्ाामस्े नवे ाागेबााधे जुळतात. व् वााता तशा म�ातूल्ा  ेशी हळूहळू कमी 
होतात.  ण नााने जुळाेा ेाागेबााधे मागे उरणाऱ्ा  ेशचची का र्कमता ढक ्ेक   चनी 
वाावतात. बुसाीचा आवाका � कून रहातो. िडमेिनश्ा �कवा बुिसामाा� झाााच तरी उिशरा 
होता. न्ू्ककर च्ा आलब र आईनस ाईन मेिडका ककाेजने एक ाव�कण केाा.  ्ात  ्ाानी 
वेगवेगग्ा  ाााामुळे िडमेिनश्ाचा धोका ढकती कमी होतो  ्ाचा अ,्ाा केाा. वाचनामुळे 
तो धोका ३५% तर शबाकोडी ाोडवल्ाने ४७% कमी होतो.  ाा्का चाावणा,  ोहणा, 



गोलो खेळणा वगैरे शारी�रक  ाााानी  ्ात काहीही घ  होत नाही.  ण िन्िमत णे नाच 
केल्ामुळे मा� िडमेिनश्ाची शक्ता ७६%नी कमी होते!  

आज�न ीन  ॅनगो ्ा नाचात श�रराचा तोा तर ाााभाळा्चा अातोच  ण िशवा्  ाऊा-
 ाऊा ाावकाश मागे ारकवत न्ा्चा अाता.  ्ा ाोनही घ काामुळे चााण्ाचा ामतोा 
ााधा्चा आिण  डझड  ाळा्चा िशकण चा्ूाना िमळता.  ा�कनाना िडझीझ ्ा म ााास ेच्ा 
आजारात �ाणााना  ्ा िशकणाचा ोार ोा्ाा होतो. ह ेवक�शा न िव�ाि ठात केाेल्ा 
ााशोधनात िासा झााा आह.े  

सकक ााडच्ा ब�तेक गावठी नाचाात ोार उउा वगैरे नातात.  ्ााच्ा डौााार, गितमान 
हााचााचनी चा्ू बळक  होतात, ाााध ेिबनबोभा  हाातात, तोा ाााभाळणा उृम जमता. 
ताे नाच िन्िमत णे नाचणाऱ्ााना मो�ा व्ातही ोा्ाा होतो.  ्ाचाही स�ॅ कााईड 
िव�ाि ठात मोठा अ,्ाा झााा आह.े  

तााच ोा्ाा गबार खेळून �कवा मागळागौरीच्ा िझममा, ोुगउा वगैरे खळेाानी होऊ शकतो. 
नाचत नाचत िबनचूक गोो िवणणा आिण तो  ुनहा अचूक उागडत जाणा हा तर अ�ितम खेळ 
आह.े  ्ााा ाागीताच्ा तााावर, ढक ्ेक गोशचचा भान, ाातुान आिण समरण ाााभाळावा 
ाागता आिण  ्ाच वेळी हााचााचचा डौा � कवा्ची बौिसाक आिण शारी�रक कारत 
करावी ाागते. ्ााच्ातल्ा कुठल्ाही खेळााा महागडी ााधना, उ�� ूकाबची म�बरिश  
्ााताा काहीही गरजेचा नाही. भाागउााारखा जोशीाा नाच �कवा क�बडा-बाोुगडीाारख े
ााास्ाावर ाबाव  ाडणारे खेळ  ाळा ेतर  ्ा नाचााना व्ाचाही बाधन नाही. नातीबरोबर 
आजी िझममा खेळू शकते. 

 ण �िचत ाणावारााा नाचून ोा्ाा होणार नाही. ग�ीवर, ढावाणखान्ात, बागेत 
एक�ानेच नाच केाा �कवा जमाा तर चार-ाहा जणाानी िमळून रोज तााभर गब्ाराारखा 
ााािघक नन ् केाा तर  ्ातून ाा्ाम तर घडाेच.  ्ाचे ोा्ा ेााभतीा. िशवा् इतरही 
बराच काही ााधाे.  ्ाााठी महागउा ‘ााािड्ा नाईटा’ाारखा डामडौा, कानठग्ा �कवा 
रोषणाई नको. ा्बसा ाागीताच्ा ाा ीने, िनखळ आनाााााठी, सवतताा िनभरर णे ा� 
करत ाारेजण मनमोकळा नाचाे तर ागळे ताणतणाव वाान जातीा.  ्ाचवेळी  ्ाानी 
ााुऱ्ााची  ुाची  ावाा कल नेने ताडाी आिण  ्ााच्ाशी आ ाी खेळी जुळवून ड्ा्चा 
जाणीव ूवरक �्य केाा तर  ्ा मनकवउा  ान्ााातून आ ्ारचे ाुखा धटे ढाा-ेघेताे 
जातीा.  ्ाने आनाााची  ातळी उाचावेा. 

चैतन् महा�भू नामााक�तरनाचा नन ् करत. मीराबाई ितच्ा िग�रधराााठी इतर ााताााोबत 
नाचत अाे. ते एक �कारचा स्ान अाे.  ्ााचा िचृ नाचाच्ा ा्ीत  रमेशाशी एकु  होई. 



ाागीताच्ा तााावर, सवतताा झोकून ाऊेन, ाहेभान िवाुन नाचाा क� ावरााधारण 
माणााानाही  ्ा तऱहचेा अ ार  ीमात अनुभव ्ेतो. मग तो केवळ चा्ूाचा, ााास्ााचा आिण 
हााचााचचा खेळ रहात नाही. तो मानााचा महो ाव बनतो. 

डक. उ�वाा ाळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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ाोक�भा, नवरा� िवशषेााक 
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