
 

भारतातील उत्तम कलाकाराांची यादी आणि नाटकाचा इततहास डॉ. लाग ांशिवाय अप िण 

- ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले याांच्या िािना 

पुणे, दि. १५ जानेिारी २०२० : “डॉ. श्रीराम लागू हे अत्यांत उत्तम अभिनेते होते. मी त्याांच्याकडून 
खूप भिकलो आहे. िारतातील उत्तम कलाकाराांची यािी बनविली ककां िा नाटकाचा इततहास 
भलहायला घेतला तर तो डॉ. लागूांच्या नािाभििाय पूणण होणे अिक्यच आहे,” अिा िािना ज्येष्ठ 
अभिनेते विक्रम गोखले याांनी व्यक्त केल्या.   

‘पुणे किल्म िाउां डेिन’ आणण महाराष्र िासन याांच्या सांयुक्त विद्यमाने आयोजजत करण्यात 
आलेल्या ‘१८ व्या पुणे आांतरराष्रीय चचत्रपट महोत्सि’ अर्ाणत 'वपि'मधील 'वपि डडज्टांजविश्ड 
अॅिॉडण'न े विक्रम गोखले याांना सन्मातनत करण्यात आले होते. त्यातनभमत्त आज त्याांनी पत्रकार 
पररषिेत सांिाि साधला. यािेळी ‘पुणे किल्म िाउां डेिनचे अध्यक्ष ि ‘वपि’चे सांचालक जब्बार 
पटेल उपज्र्त होते.  

“जब्बार मला भसतनअर असनू माझे सहेतु टीकाकार होते. ज्यामुळे माझ्यात अनेक चाांगले बिल 
घडले ि नांतर त्याचे त्याांनी कौतुकही केले,” अिा िािना गोखले याांनी व्यक्त केल्या.  

गोखले म्हणाले, “मला आजिर अनेक मोठे पुर्कार भमळाले आहेत. पण हा पुर्कार माझ्या 
िािनाांच्या जिळचा आहे कारण माझे लाडके कलाकार डॉ. लागू याांना समवपणत महोत्सिात मला 
हा पुर्कार िेण्यात आला आहे. डॉ. लागू याांच्या तोडीचा नट सापडणे िारच कठीण आहे. त्याांनी 
रे्ट माझ्या जिळ माझे कौतुक केल ेनाही. मात्र माझा अभिनय नाटकी नसून सहज आहे याचा 
उल्लेख त्याांनी डॉ. िाांताबाई जोग याांच्याकडे केला होता. ते मला िािल े आणण मी त्याांच्या 
अचधकच प्रेमात पडलो. मी त्याांचा िार मोठा चाहता असलो तरी मला तुमचे हे काम आिडले 
नाही, असेिेखील मी त्याांना विश्लेषण करून साांगत असे ि आमच्या चचाण रांगत असत.” अिा 
अनेक उिाहरणाांसह त्याांनी लागूांच्या आठिणीांना उजाळा दिला.   

अभिनेता, लेखक, दिवििणकाने नेहमी भिकत राहत विकास करािा अस े साांगताना ते म्हणाले, 
“रांगिूमी ही अिी एकमेि जागा आहे जेरे् तुमच्यातील विद्यार्ी जागता ठेित तुम्हाला खूप काही 
भिकितो ि तुमचा आत्मविश्िास िाढतो. लेखन, दिवििणन, अभिनयाच्या व्याख्या िर ५-७ िषाांनी 
बिलतात ि त्या बिलत रहाव्या म्हणजे कलाकाराचा विकास होतो ि प्रेक्षकही भिकत िहाणा 
होतो.”  



“िेबच्या व्यासपीठािर सेन्सोरिीप नसल्यान ेत्याचा गैरिायिा घेतला जात आहे. तो रोखण्यासाठी 
काय करता येईल याचा विचार करण्याची िेळ आली आहे. परांतु सेन्सोरिीप ही सरकारचीच 
असािी, कोणाचीही खासगी सेन्सोरिीप अयोवयच आहे.” असे ्पष्ट मतही त्याांनी माांडले.  

सध्याच्या िेिातील अिाांत राजकीय परीज्र्तीविषयी ते म्हणाले, “सािरकराांविषयी जे लोक 
बोलतात त्याांनी सािरकर ककती अभ्यासले आहेत याचा विचार करायला हिा. सािरकराांविषयी 
अपिब्ि काढणाऱ्या सोतनया गाांधी ि राहुल गाांधी याांना तरी सािरकर ककती आणण काय मादहत 
आहेत?” असा सिालही त्याांनी उपज्र्त केला.  

“मी नागररकत्ि िरुु्ती कायद्याचा(सीएए) समर्णक आहे, म्हणून मी पांतप्रधान नरेंद्र मोिी याांच्या 
बाजूने आहे. बेकायिेिीर घुसखोराांचा िार िारतीय कर िात्याांनी का उचलािा”, असेही ते यािेळी 
म्हणाले.  

----- -------------- -------------- --------------- ------------ 

िोटो ओळ : ‘पुणे किल्म िाउां डेिन’ आणण महाराष्र िासन याांच्या सांयुक्त विद्यमान ेआयोजजत 
करण्यात आलेल्या ‘१८ व्या पुणे आांतरराष्रीय चचत्रपट महोत्सि’ अर्ाणत 'वपि'मधील 'वपि 
डडज्टांजविश्ड अॅिॉडण'न े विक्रम गोखले याांना सन्मातनत करण्यात आले होते. त्यातनभमत्त आज 
त्याांनी पत्रकार पररषिेत सांिाि साधला. यािेळी ‘पुणे किल्म िाउां डेिनचे अध्यक्ष ि ‘वपि’चे 
सांचालक जब्बार पटेल उपज्र्त होते.  

 


