
दिव्यत्वाची प्रचीती 
“मोठी कलाकार आहे ती! ते ‘ओ सजना’ अगदी थेट लतासारखी गाते!” 

असं कुणी म्हटलं की त्यातला विरोधाभास मनाला ठेच लाितो. अग्गदी लतासारखं 

गाणं, ससनेमातला नाच जस्साच्या तस्सा करणं, मळू चचत्राची हुबेहूब प्रत करणं याला 
फार मोठं कसब लागतं, कष्टही घ्यािे लागतात याबद्दल शकंा नाही. पण कुठलीही 
नक्कल ही कला नसत;े काराचगरी असत.े हस्तकला प्रदशशनात हारीन ेमांडून ठेिलेल्या 
एकसारख्या अनके देखण्या िस्तूसधु्दा ककत्येकदा केिळ काराचगरीच ेनमनेु असतात. 

‘इथे व्हायोसलन नको. मी ती तान घेते’, असं सचुिनू त्या गाण्याला निाच जरतारी 
दाचगना चढिणाऱ्या लताबाई कसबी तर आहेतच पण कलाकारही आहेत. कसलेला 
स्ियंपाकी िर्ाशनिुर् ंतस्संच उत्तम जेिण करतो. त्याचा स्ियंपाक कधीही बबघडत 

नाही. ते कसब. पण महागडा सशधा िाया जाण्याचा धोका पत्करूनही ताजचा शफे 

काहीतरी िगेळं बनिायला धडपडतो आणण त्याच्याही कल्पनेपलीकडची भन्नाट 

पाककृती जन्माला येत.े ती कला!  

एखादी घोटिलेली चीज सादर करताना आपण काय पेश करणार आहोत त े

काराचगराला पक्कं ठाऊक असतं. त्याचा शकेडो िेळा ररयाझ झालेला असतो. पण आधी 
कधीही न घोटलेल्या अनेक समधृ्द जागा ककशोरीताईंच्या गळ्यातून ऐनिेळीच 

झरझरझर ननमाशण होतात. ‘टला ट, रीला री’ची कविता आणण आतून आिेगाने 
उचंबळून स्फुरणारी कविता यांच्यातही हाच फरक असतो. कठीण भसूमका िठिताना 
उत्तम नटाच्या चहेऱ्यािरच ेभाि कसे बदलत जातील हे त्याच ंत्यालाही माहीत नसतं; त े

त्याच्या ताब्यात नसतं. या माणसांच्या थोरिीमागे तंत्राची फार मोठी तपश्चयाश असते 
हे खरं. पण कलाकृतीची ननसमशती हा त्या तपश्चयेच्या घरचा निलाईचा उत्सि असतो.  

मेंदचू ेएरिी असलप्त रहाणारे अनके विभाग कलाकृती घडत असताना त्या सोहळ्यात 

एकाएकी उत्स्फूतशपणे सहभागी होतात. त्यातनू जे काही घडतं त्याच्यािर कलािंताचं 



ऐच्च्िक ननयंत्रण रहात नाही. भोितालच्या बघ्या-श्रोत्यांइतकाच तोही उत्सकुतेने ‘पढेु 

काय होणार’ त ेपहात जातो आणण इतरांपेक्षाही अचधक उत्कटतेन ेत्या ददव्यत्िाची 
प्रचीती घेतो. त्या ददव्य क्षणाचा थरार अनभुिण्यासाठीच साल्िाडोर डाली नशापाणी 
करतो आणण मॉररस रािेल मेंदतूला ट्यमूर प्रमेान ेिाढू देतो. 

त्या क्षणांची श्रीमंती कलािंत जाणतात. ती जाणणारा समानधमाश त्याचं्यानंतर हजार 
िर्ांनी जन्मला तरी त्यांना कफकीर नसत.े पण भोितालच्या समाजान ेमात्र 

त्याबाबतीत संिेदनाशनू्य होऊ नये. उत्तम कलाकृती नेहमीच्या व्यिहारात बहुधा 
कुचकामाचीच असत.े त्याउलट उत्तम कसब िापरून घडिलेली काराचगरी नेहमीच 

उपयोगाची असते. पण कलाकृतीतून समाजाला सांस्कृनतक िभैि लाभतं; सामाच्जक 

व्यच्क्तमत्त्ि अचधक संपन्न होतं. नतला कसबाच्या ताबंत्रक तराजतू काराचगरीच्या 
बरोबरीने तोलायचं पाप करू नये. संिेदनाशील ितृ्तीन ेनतच ंमोठेपण समजून घ्याि;ं 

नतचा आनंद उत्कटतेन ेअनभुिािा. तरच कलािंताच्या अपार श्रीमंतीत आपण 

भागीदार होऊ शकू. 
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