
 
अनुक्रमणिका 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडिघडि 
 

 
 

बालगंधर्वव 
व्यक्ती आणि कायव 

 
 
 
 

मोणहनी र्वरे्द 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
राज्य मराठी णर्वकास संस्था 

  



 
अनुक्रमणिका 

 

अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडिघडि 
ARVACHIN MAHARASHTRACHI JADANGHADAN 

बालगंधर्वव – व्यक्ती आणि कायव 
BALGANDHARVA – VYAKTI AANI KARYA 

आय. एस. बी. एन. क्रमाकं : 81-87889-55-1 

संगिकीय आरृ्वत्ती : २७ फेब्रुवारी, २०१५ 

पणहली आरृ्वत्ती : एप्रिल १९९८ 

© राज्य मराठी णर्वकास संस्था 

प्रकाशक 
राज्य मराठी णर्वकास संस्था 
एल्फफन्स्टन ताांप्रिक प्रवद्यालय, 

३ महापाप्रलका मार्ग, धोबीतलाव, मुांबई ४००००१. 
दूरध्वनी :- ०२२-२२६३१३२५, फॅक्स : ०२२-२२६५३९६६ 

ई-मेल:- rmvs_mumbai@yahoo.com 
सांकेत्थळ : rmvs.maharashtra.gov.in 

 

अक्षरजुळिी र्व माडंिी 
कुमार कॉम्प्यटूसव 

‘अनुष्का’ सवे नां.१३/४/१, लेन नां.३०-३१, 
धायरी, मुक्ताई र्ार्गनजवळ, ससहर्र् रोर्, पुणे ४११ ०४१. 

ई-मेल : - nandu@kumarcomputers.in 
सांकेत्थळ : www.kumarcomputers.in 

इ-पुस्तक रूपांतर 
सीडॅक, पुिे 

सीरॅ्क-िर्त सांर्णक प्रवकास कें द्र, 
वे्टएण्र् सेंटर – III, स.नां. १६९/१, सेक्टर – II 

औांध, पुणे – ४११००७ 

णर्वनामूल्य णर्वतरिासाठी 
ह्या इ-पु्तकाचे सवग अप्रधकार राज्य मराठी प्रवकास सां्थेच्या अधीन असून हे पु्तक जनतेसाठी प्रवनामफूय ्वरूपात सां्थेच्या 
सांकेत्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. हे पु्तक आपण ्वतःसाठी प्रवनामूफय उतरवनू घेऊ शकता. परांतु त्याची ित 
करताना अथवा दुवा इतराांना देताना पैसे आकारणे, ह्या पु्तकाची नक्कल करून त्याची प्रवक्री करणे, सकवा या इ-पु्तकाची ित 
आपफया सांकेत्थळावर घालणे इ. र्ोष्टी करणाऱ्या व्यक्ती वा सां्था आढळफयास त्याांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.  

mailto:rmvs_mumbai@yahoo.com
mailto:nandu@kumarcomputers.in


 
अनुक्रमणिका 

 

 

र्मगज्ञ रप्रसक, साके्षपी समीक्षक 
आप्रण श्रेष्ठ कथाकार व कादांबरीकार 
श्री. ज्ञानेश्वर नार्कणी 
याांस सादर अपगण 

मोणहनी र्वरे्द 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

अनुक्रमणिका 
 
जर्णघर्ण माप्रलकेप्रवषयी... ............................................................................. 6 

ओळख .................................................................................................... 9 

मराठी नाटक परांपरा ..................................................................................... 14 

बालर्ांधवांचे व्यावसाप्रयक जीवन ......................................................................... 26 

नाट्यसांर्ीत : पूवगपरांपरा .................................................................................. 39 

बालर्ांधवांचे नाट्यसांर्ीत आप्रण र्ायकीवरील सां्कार ................................................... 46 

अप्रिनय आप्रण बालर्ांधवग ................................................................................. 59 

बालर्ांधवग– एक व्यक्ती .................................................................................. 65 

समारोप .................................................................................................. 70 

पप्ररप्रशष्ट–१ ............................................................................................... 75 

मराठी समाज आप्रण मराठी रांर्िमूी ....................................................................... 75 

पप्ररप्रशष्ट– २ .............................................................................................. 81 

जीवनपट ................................................................................................. 81 

पप्ररप्रशष्ट–३ ............................................................................................... 84 

र्ांधवांची सत्तावीस नाटके आप्रण छत्तीस िपू्रमका .......................................................... 84 

पप्ररप्रशष्ट–४ ............................................................................................... 85 

बालर्ांधवांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका ............................................................................... 85 

 

  



 
अनुक्रमणिका 

 

जडिघडि माणलकेणर्वषयी... 
 

र्ॉ. मोप्रहनी वदे या मराठीतील एक मान्सयवर कथा-कादांबरी लेप्रखका आहेत. त्याांचा ‘र्ॉ. रखमाबाई: 
एक आतग’ हा चप्ररिग्रांथ आप्रण ‘मो. र्. राांर्णेकर याांची नाट्यप्रसद्धी’ हा समीक्षाग्रांथ प्रवशषे र्ाजलेला आहे. 
िाध्याप्रपकेचा पेशा करीत असतानाच त्याांनी ्वतःची साप्रहत्य - सांर्ीत - प्रचिकलादी लप्रलतकलाांची जाण 
प्रवशषे समदृ्ध केलेली आहे. त्याांच्या साप्रहत्य-कलाके्षिातील वाटचालीचे हे प्रवशषे लक्षात घेऊनच सुमारे दोन 
वषांपूवी आम्ही त्याांना ‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ या राज्य मराठी प्रवकास सा्ं थेच्या 
पु्तकमाप्रलकेत ‘बालर्ांधवग’ या प्रवषयावर एक पु्तक प्रलहून देण्याची प्रवनांती केली. मोप्रहनी वदे याांनी 
महाराष्रातील रांर्िमूी आप्रण र्ायनपरांपरा या प्रवषयाांशी सांबांप्रधत असलेफया उपलब्ध वाङ मयाचा सखोल 
अभ्यास करून आप्रण त्याांबद्दलची ्वतःची चौफेर जाण साहाय्याला घेऊन ‘बालर्ांधवग : व्यक्ती आप्रण कायग’ 
हे पु्तक आज प्रसद्ध केले आहे. ते रप्रसक वाचकाांच्या हाती देताना आम्हाांला प्रवशषे आनांद होत आहे. 

 
‘बालर्ांधवग’ हा महाराष्राच्या मनःकोशात आनांदाचा, अप्रिमानाचा आप्रण र्ौरवाचा जसा एक प्रवषय 

आहे तसाच शाश्वत काळासाठी प्रव्मयाचाही एक प्रवषय आहे. एका पुरुष नटाने स्त्रीत्वाचा आदशग वाटावा 
अशा स्त्रीिपू्रमका करून आप्रण र्ायक म्हणून अप्रिजात र्ायकाांपासून िावर्ीत र्ायकाांपयंत, नव्हे, सवगच 
्तराांतील रप्रसकाांकरू्नही प्रमळवलेली वाहवा, प्रकतीही प्रवश्लेषण करून पाप्रहले तरी त्याचे समाधान होत 
नाही. पूवग काळात जे घर्त रे्ले ते एक सुखद ्वप्न तर नव्हते असा सांभ्रमच याबाबत प्रकत्येकदा 
जाणकाराांच्या मनात प्रनमाण होत असतो. मोप्रहनी वदे याांनी दोन प्रपढ्ाांपूवीच्या रप्रसकाांनी ित्यक्षपणे 
घेतलेफया कलानांदाच्या अनुिवाचे माप्रहतीपूणग प्रवश्लेषण या पु्तकात आपफयापढेु ठेवलेले आहे. 

 
“अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण” या पु्तकमालेची आखणी सा्ं थेने एक प्रवप्रशष्ट उप्रद्दष्ट 

र्ोळ्यापढेु ठेवनू केली. ज्याांच्या कतृगत्वातून, ियत्नाांतून आप्रण ििावाांतून आजचा महाराष्र सामाप्रजक, 
साा्ं कृप्रतक सांदिात आकाराला आला आहे अशा व्यक्ती, सां्था आप्रण प्रवचारिवाह याांचा पप्ररचय या मालेतून 
सवगसामान्सय प्रशप्रक्षत वाचकाांना करून प्रदला जाईल. त्यासाठी प्रनप्रित केलेफया प्रवषयाांवर मान्सयवर 
लेखकाांकरू्न जसजशी पु्तके प्रलहून हाती येतील तसतशी ती िप्रसद्ध केली जातील. 

 
या पु्तकमालेतील हे पाचव ेपु्तक आज आम्ही िकाप्रशत करीत आहोत. 
 
‘जर्णघर्ण’ मालेतील सवग पु्तकाांचे बाह्याांर् सारखेच राहणार आहे. तथाप्रप या पु् तकाांचे व्यक्ती, 

सां्था आप्रण प्रवचारिवाह असे तीन र्ट असतील आप्रण त्यानुसार मुखपृष्ठाांचे तीन वरे्वरे्ळे रांर् राहतील. 
 
र्ॉ. मोप्रहनी वदे याांनी प्रदलेफया सहकायाबद्दल आम्ही त्याांचे प्रवशषे आिारी आहोत. 
 

 सरोणजनी रै्वद्य 
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ओळख 
 
नारायण श्रीपाद राजहांस उफग  बालर्ांधवग याांचा जन्सम पुणे येथे प्रदनाांक २६ जून १८८८ मध्ये झाला. ते 

दहा वषांचे होते तेव्हा, म्हणजे १८९८ मध्ये, लोकमान्सय बाळ र्ांर्ाधर प्रटळक याांनी त्याांना ‘बालर्ांधवग’ असे 
म्हटले. तेव्हापासून महाराष्र त्याांना ‘बालर्ांधवग’ ह्याच नावानां ओळखू लार्ला. यांदा या घटनेला शांिर वषग 
पूणग होत आहेत. 

 
बालर्ांधवग हे असामान्सय असे र्ायक नट होते. आपफया हयातीतच ते सांर्ीत,-साप्रहत्य,-नाटक याांचे 

िेम असणाऱ्या मराठी जनतेचे दैवत झाले. १९१३ मध्ये बालर्ांधवांनी ्वतःची ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ ्थापन 
केली आप्रण १९१४ ते १९३४ ही वीस वष ेप्रतच्या द्वारे महाराष्रात ‘र्ांधवगयुर्’ प्रनमाण केले. १९३४ नांतर त्याांच्या 
कलाप्रवष्काराला काही मयादा पर्फया, तरी जनमानसावर त्याांच्या लौप्रककाचा ििाव प्रततकाच खोल 
राप्रहला. 

 
बालर्ांधवांनी एकूण सत्तावीस नाटकाांतून प्रस्त्रयाांच्या व पुरुषाांच्या प्रमळून छत्तीस िपू्रमका केफया; 

त्याांच्या या नाटकाांचे शकेर्ो ियोर् झाले. प्रवशषेत्वाने शारदा (शारदा), सुिद्रा (सौिद्र), वसांतसेना 
(मृच्छकप्रटक), सरोप्रजनी (मूकनायक) या िपू्रमकाांमुळे रप्रसकाांना बालर्ांधवांच्या अतुलनीय सौंदयाची, मधुर 
र्ायनाची, अप्रिनयसामर्थ्याची ितीती आली. याप्रशवाय त्याांच्या रेवती (सांशय कल्लोळ), रुल्क्मणी (्वयांवर), 
िाप्रमनी (मानापमान) आप्रण ससधू (एकच प्याला) या िपू्रमकाही इतक्या र्ाजफया की त्या पाहताना ित्यक्ष 
रांर्देवता सजीव होऊन आपफयासमोर कलाप्रवभ्रमाांसप्रहत तळपत आहे असे िेक्षकाांना वाटले. 

 
बालर्ांधवांचा अप्रिनय मोहक होता. तसेच त्याांचे र्ायनही मधुर होते. अप्रिनयकलेतून त्याांनी साकार 

केलेले सुिर् स्त्रीदशगन पुरुषाांसह प्रस्त्रयाांना देखील आदशग आप्रण आदरणीय वाटले. त्या काळात पुरुषाांनीच 
स्त्रीिपू्रमका करण्याचा िघात असफयामुळे त्यात साा्ं कृप्रतक दृष्ट्या कुणाला काही वावरे् वाटले नाही. ज्या 
िसांर्ी ज्या िपू्रमकेत ते नाटकात उिे राहत त्यात ते अांतबाह्य रांर्ून जात. मातीतून फुटलेला पाण्याचा पाझर 
मातीचे रु्ण वाहतो, त्यािमाणे त्याांचा अप्रिनय िपू्रमकेचे अांतरांर् घेऊन व्यक्त होत असे. ते अप्रिनयाद्वारे आप्रण 
र्ायनाद्वारे िेक्षकाांशी, श्रोत्याांशी िावसांवादच करीत. 

 
या त्याांच्या रु्णप्रवशषेाचे वणगन करताना पु. ल. देशपाांरे् याांनी प्रलप्रहले आहे, “वरपाांर्ी साध्या 

मराठमोळ्या िाषेतला अिांर् जर जाणत्या नजरेने प्रनरखून पप्रहला तर त्यामारे् दर्लेली वदेोपप्रनषदे 
प्रदसायला लार्तात. त्यािमाणे हे साधे वाटणारे र्ांधवांचे र्ायन अप्रिजात रार्सांर्ीताची जाणकारी असलेफया 
श्रोत्याला आपले कुलशील प्रकती थोर आहे याची साक्ष पटवनू जायचे. माना हलता हलता हातही जोर्ले 
जायचे.” 

 
१९२० च्या सुमारास राम र्णेश र्र्करी याांच्या ‘एकच प्याला’ नाटकातील नाप्रयकेच्या, ‘ससधू’च्या 

िपू्रमकेतील बालर्ांधवांचे छायाप्रचि महाराष्रातफया शहराशहराांत व र्ावार्ावाांत जाऊन पोहोचले. त्या 
काळात छिपती प्रशवाजी महाराज आप्रण लोकमान्सय प्रटळक याांच्या जोर्ीनेच ससधूच्या िपू्रमकेतील 
बालर्ांधवांचे प्रचिही घरोघर झळकत असे! बालर्ांधवांना पाहताना राजा रप्रववमा या प्रचिकाराच्या प्रचिातील 
मेनका, उवगशी सकवा सीता प्रचिातून ित्यक्षात रांर्मांचावर उतरून पदन्सयास करीत आहेत असा िास रप्रसकाांना 
होई. बालर्ांधवांचे चाहते आप्रण अभ्यासक सीताकाांत लार् याांनी ‘्वयांवर’ नाटकातील बालर्ांधवांच्या 
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दशगनासांबांधी प्रलप्रहले आहे. “महालाच्या पायऱ्या उतरत खाली पसरलेफया रांर्ीबेरांर्ी र्ाप्रलचाांवरून 
प्रचिातफयासारखे दशगन जवळ येऊ लार्ते, र्ाऊही लार्ते, ‘नाथ हा माझा...’ ऐकताना वाटते, या बाईशी 
ओळख व्हावी. प्रतचे प्रमठ्ठास बोलणे ऐकत राहाव.े.. र्ाण्यािमाणे बोलणारी अशी स्त्री कुटुांबात असावी.” 

 
राजस रूपसांपदा, र्ाण्यातील नवनवोन्समेषशाली सौंदयग आप्रण कलात्मक अप्रिनयशलैी याांचा प्रिवणेी 

सांर्म त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वात होता. त्यामुळे त्याांच्या नाटकाांचा आ्वाद घेताना सुप्रशप्रक्षत, श्रीमांत िेक्षक आप्रण 
दुसऱ्या टोकाचे प्रर्रणर्ावातील कामर्ार िेक्षक, एकाचवळेी कलानांदात मग्न होऊन जात. बालर्ांधवांचे 
नाटक पाप्रहफयावर कुटुांबेच्या कुटुांबे आनांदात रु्ांबत राहात, असे जाणकार रप्रसक साांर्तात. त्याांचे सांर्ीत 
नाटक म्हणजे सौंदयाप्रवष्काराचा एक उच्ाांक समजला जाई. 

 
आचायग अिे याांची १९१४-१५ मधील बालर्ांधवांच्या सांबांधीची आठवणही ह्याच िकारची आहे, 

“पुण्यात तपकीर र्ल्लीतील साांर्लीकर वाड्यात र्ांधवग नाटकमांर्ळींचा मुक्काम असे, सौंदयगलुब्ध कुमारवयात 
आम्ही रोमाांप्रचत होत असू. त्या काळचे ियोर्ाआधीचे वातावरण (ग्लॅमर), र्त्यावरच्या मोटारी, राजे, 
श्रीमांत मालदार स्त्रीपुरुष... जणू आम्ही लाांबनू त्याांच्यावर देखरेख करीत होतो. सरदार, जहाप्रर्रदार, 
सा्ं थाप्रनक, एकापेक्षा एक सुांदर सालां कृत बायका... तो अद ितुरम्य अनुिव होता. थेटरमधील सारांर्ी, 
ऑर्गन...त्यावर अमृताच्या कारांज्यासारखा वर उसळणारा आवाज... ्वरसमाधीचा ब्रह्मानांद!...” 

 
‘सांर्ीत नाटक’ या कलािकाराला बालर्ांधवांमुळे ्वर्ीय सांर्ीताचा सुवणग्पशग लािला. 

बालर्ांधवांनी रांजनाच्या चौकटीत शुद्ध कलेची परांपरा अबाप्रधत राखण्याचा ियत्न केला. त्या काळातील 
तरुण प्रपढीला र्ांधवग र्ायनाची धुांदी कशी चढली होती हे सीताकाांत लार् याांनी पढुीलिमाणे साांप्रर्तले आहे, 
“मुांबईच्या प्रर्रणर्ावात आप्रण पुण्याच्या प्रवशषेतः सदाप्रशव-नारायण पेठेत सांर्ीत प्रवद्यालयाांतून र्ांधवग्तवन 
चाललेले ऐकू यायचे; प्रवद्यालयातील र्ायन वादनाचे धरे् र्ांधवांच्या पदाांनी सुरू होत. मातब्बर र्वैय्याांच्या 
जलशाांची मेजवानी बालर्ांधवांच्या एकदोन पदाांचे पक्वान्न श्रोत्याांपुढे वाढफयाप्रशवाय पूणग होत नसे. त्या पदाांना 
मफैलीची िप्रतष्ठा िाप्त झाली. शास्त्रीय र्ायनाचे ्वर कानी पर्ताच र्ांधवांच्या कोणत्या पदाशी ते 
प्रमळतेजुळते आहे याचा प्रहशबे करीत, रार् अांदाजण्याचा छांद नव्या प्रपढीला जर्ला.या लाटेत नामवांत र्ायक 
नटाांनाही बालर्ांधवांच्या आलाप हरकतींचे अनुकरण करण्याचा मोह आवरत नसे.” 

 
बालर्ांधवांच्या र्ायनाच्या लोकप्रियतेमुळे प्रतलककामोद, यमन याांसारयाया काही रार्ाांना 

र्ांधवगचलनच प्रमळून रे्ले. बालर्ांधवांच्या र्ायनपद्धतीमुळे साधे सामान्सय समजले जाणारे नाट्यसांर्ीत 
अप्रिजात कलारूपात रूपाांतप्ररत झाले. रांर्मांचावर सांर्ीताची अपूवग दुप्रनया त्याांनी उिी केली. ‘्वयांवर’ 
नाटकातील र्ाण्याांपासून नाट्यपदे अप्रधक शास्त्रोक्त झाली. ती बालर्ांधवांनी उत्तम रीतीने सादर केली. 
तसेच लावणी, ठुमरी, र्जल, अिांर् सकवा स्त्रीर्ीताांसारखी सोपी र्ाणी नाट्यपदाांच्या रूपात बालर्ांधवांच्या 
र्ळ्यातून प्रवलक्षण र्ोर्व्याने नटून िर्ट होत. यायाल र्ायनाचे व लोकसांर्ीताचे प्रवप्रवध सां्कार घेऊन 
बालर्ांधवांनी नाट्यसांर्ीताचा एक नवा टवटवीत बाज आणला व लोक वरे्ावनू रे्ले. कजरी, ठुमरी 
याांसारयाया र्ानिकाराला त्याांनी मराठी वळण प्रदले. पुढच्या काळात ि. के. अिे, मो. र्. राांर्णेकर, प्रवद्याधर 
र्ोखले आदींची नाटके िावर्ीतात्मक शलैीचे सांर्ीत घेऊन अवतरली. पण नाट्यसांर्ीतावर - नाट्यपदाांवर 
बालर्ांधवांचा ठसा उमटला तो कायमचा. 
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मेहबूबखान, िा्करबुवा बखले, र्ोसवदराव टेंब े हे त्याांचे र्ायन रु्रु होते. खाप्रर्लकर, देवल, 
र्णपतराव बोर्स याांच्याकरू्न बालर्ांधवांनी अप्रिनयाचे धरे् घेतले व आपफया प्रशक्षणाचे सोने केले. 
बालर्ांधवांनी रांर्िमूीवर अप्रिनयाच्या जोर्ीने सुराांचे साम्राज्य ्थापन केले. त्याांच्या र्ायनात इतके िरीव 
रु्ण होते की त्यामुळे त्याांच्या र्ायनातील काही दोषसुद्धा नर्ण्य ठरले. वा्तप्रवक ‘र्ांधवग’ ही एक पौराप्रणक 
अद ितुरम्य कफपना होती, पण या कफपनेला बालर्ांधवांमुळे लौप्रकक पप्ररमाण लािले. 

 
बालर्ांधवांनी महाराष्राला वरे् लावले होते; याचा अथग असा नाही की बालर्ांधवांखेरीज इतर कोणी 

रु्णवान नट सकवा र्ायक मराठी रांर्िमूीवर त्या काळात झाले नाहीत. केशवराव िोसले, दीनानाथ 
मांरे्शकर, शांकरराव सरनाईक,वामनराव वालावलकर, नानासाहेब जोर्ळेकर अशी मातब्बर मांर्ळी रांर्िमूी 
र्ाजवत होती. बालर्ांधवांचे ्नेही आप्रण रु्रू र्ोसवदराव टेंबे याांनी बालर्ांधवांसोबत रांर्िमूीवर िपू्रमका 
केफया. बालर्ांधवांचे दुसरे रु्रू र्णपतराव बोर्स र्द्य िपू्रमकाांसाठी लोकप्रिय होते. बळवांत सांर्ीत मांर्ळी, 
लप्रलतकलादशग मांर्ळी, प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी, महाराष्र नाटकमांर्ळी अशा प्रकतीतरी नाटकमांर्ळ्या 
र्ोवा, नार्पूर, इांदोर, ग्वाफहेर, बर्ोदे येथे नाटके करीत असत. त्या काळी मनोरांजनाच्या के्षिात नाट्यकला 
अनेक अांर्ाांनी प्रवकास पावत होती. तो काळ मराठी रांर्िमूीचा, प्रवशषेतः सांर्ीत रांर्िमूीचा सुवणगकाळ होता. 
बालर्ांधवग ज्या नाटकाांतून कामे करीत अशी शारदा, सौिद्र, मानापमान, सांशयकल्लोळ इत्यादी नाटकेही 
अनेक र्ायकनट इतर नाटकमांर्ळींतफे करीत असत. परांतु र्ांधवांची नाटके त्या सवांत उजवी ठरली. कवी 
वसांत बापटाांनी म्हटले आहे. “ॐकारात सवग वदे येतात तसे बालर्ांधवग या नावात मराठी रांर्िमूीच्या 
वैिवशाली युर्ाचे सारे काही येते.” 

 
बालर्ांधवांना प्रकलो्कर, खाप्रर्लकर, र्र्करी, देवल याांच्यासारखे िप्रतिावांत नाटककार लािले 

आप्रण मुळात श्रेष्ठ ठरलेफया नाट्यकृतींना बालर्ांधवांमुळे अमरत्व िाप्त झाले! बालर्ांधवांच्या मनात 
नाट्यरु्रूां बद्दल आप्रण र्ानरु्रूां बद्दल जशी आदरयुक्त िक्ती होती त्याचिमाणे रप्रसक िेक्षकाांप्रवषयीही त्याांच्या 
मनात िल्क्तिावना होती. ते िेक्षकाांना ‘मायबाप’ म्हणूनच सांबोधत असत. 

 
िाांताांची, िाषेची, धमाची बांधने र्ांधवगयुर्ात नाट्यर्ृहामध्ये प्रवलयाला रे्ली होती. सहदु, बोहरी, 

पारशी, मुल््लम, रु्जराती, कानर्ी, पांजाबी इत्यादी वरे्वरे्ळ्या धमांचे-िाांताांचे समाजसमूह र्ांधवगिेमाने 
एकि जमत होते. बालर्ांधवांच्या पदाांच्या िाषेत व त्याांच्या नाटकाांतील सांवादाांच्या शब्दाांत त्या काळातील 
तरुणतरुणी आपफया िावना व्यक्त करीत. र्ांधवग नावातील जादू इतकी प्रवलक्षण होती की र्ांधवग टोपी, र्ांधवग 
सुपारी, र्ांधवग चपला अशा नावाांनी व्तू लोकप्रिय झाफया होत्या! 

 
बालर्ांधवांच्या र्ायनाचे तेज त्याांच्या उतारवयातही जाणकाराांनी कधीकधी अनुिवले आहे. जयराम 

प्रशलेदार याांनी वणगन केलेफया एका िसांर्ात याचा ित्यय आपफयाला येतो. बालर्ांधवांनी वयाची पन्नाशी 
ओलाांर्ली होती त्यावळेी बालर्ांधवग अजुगनाच्या िपू्रमकेत असताना त्याांच्याबरोबर काम करणारे जयराम 
प्रशलेदार म्हणतात, “नारायणराव एका पदाच्या वरच्या षड्जावर ल््थरावले. मला र्ांधवांच्या चेहऱ्याच्या 
जार्ी एक तेज्वी वलय प्रदसू लार्ले. त्या वलयात मला बाजूचे शांकरराव नाईक प्रदसेचनात. मी त्या 
वलयालाच वांदन केले.”* 

बालर्ांधवग वाधगक्याकरे् झुकू लार्ले असताना कवी कुसुमाग्रजाांनी िथमच बालर्ांधवांचे नाटक 
पाप्रहले. त्यावळेी, “र्ांधवग कां पनी येणार... एका ्वर्ग् थ कफपनेचे र्ांर्ावतरण होणार... नाटकाच्या 
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राज्यातील अनेक सरदार, सामांत येऊन रे्ले. पण राजराजेश्वराचे आर्मन िथमच घर्त होते.” अशी िावना 
सिोवतीच्या वातावरणात त्याांना जाणवत राप्रहली. 

 
१९६४ साली बालर्ांधवांच्या वयाला ७५ वष े पूणग झाली. त्यावळेी मुांबईत प्रशवाजीपाकग  येथे त्याांचा 

अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात आला. हजारोंच्या सांयायेने लोक त्यावळेी आपफया ‘देवाचे दशगन’ घेण्यासाठी 
जमले. बालर्ांधवगिेमींकप्ररता ती एक पवगणी होती. बालर्ांधवांनीही रप्रसकाांना आपफया िावबांधाांनी बाांधून ठेवले 
होते. रसलुब्ध िेक्षकाांना आपफया मधुर र्ळ्याचा आप्रण ॠजू सौंदयाचा साक्षात्कार त्याांनी सतत घर्वला. 
‘सुजन कसा मन चोरी’ अशी रप्रसक मनाची प्रनरांतर िावकोमल अव्था त्याांनी केली होती. 

बालर्ांधवांचे देहावसान प्रद. १५ जुलै १९६७ रोजी पुणे येथे झाले. पुढे १९८८ साली त्याांच्या 
जन्समशताब्दीचा सोहळा झाला. त्यावळेी बालर्ांधवांचे ्वर्ीय र्ायन, त्याांचा अलौप्रकक अप्रिनय, त्याांचे 
अनुपम सौंदयग, त्याांनी अप्रिनयाने प्रजवांत केलेफया स्त्रीिपू्रमका, त्याांचे रांर्िमूीवरील आप्रण रांर्िमूीबाहेरील 
अल््तत्व, त्याांचा ्विाव, त्याांच्या आवर्ीप्रनवर्ी वर्ैरे प्रवषयक आठवणींत रांर्ून जाण्याची सांधी जुन्सया-नव्या 
सवगच लोकाांना प्रमळाली. प्रवप्रवध वृत्तपिमाप्रसकाांनी या प्रनप्रमत्ताने बालर्ांधवग प्रवशषेाांक, प्रवशषे पुरवण्या 
िकाप्रशत केफया. कलासक्त महाराष्राच्या चार प्रपढ्ा र्ांधवगयुर्ाच्या अधगशतकापयंत बालर्ांधवांच्या 
मनमोहक ्मतृींमध्ये रांर्ून रे्फया होत्या. 

 
कप्रवश्रेष्ठ र्. प्रद. मार्र्ूळकराांनी बालर्ांधवांना कप्रवतेतून जी आदराांजली अपगण केली आहे ती 

अनेकाांच्या मनाला जाऊन प्रिर्लेली आहे. मार्रू्ळकर प्रलप्रहतात- 
 

“जशा जन्समती तेज घेऊन तारा । 
जसा मोर घेऊन येतो प्रपसारा । 
तसा येई कां ठात घेऊन र्ाणे । 
असा बालर्ांधवग आता न होणे ।। 
 रतीचे जया रूप लावण्य लािे । 
 कुलस्त्री जसे हा्य ओठात शोिे । 
 सुधेसारखा ्वाद ्वर्ीय र्ाणे । 
 असा बालर्ांधवग आता न होणे ।।” 
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अहेर अर्वश्य आिार्वा - ‘शारर्दा’ नाटकाची एक कल्पक जाणहरात 
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१. 
मराठी नाटक परंपरा 

 
र्ांधवगकालीन सांर्ीत नाटकाचे बीजरूप सांदिग मराठी मनाच्या पूवग अप्रवष्कारामध्ये कुठे सापर्तात 

का? नाटकाशी प्रमळतेजुळते, सूक्ष्म, अिर्ट, ल््थर सकवा अल््थर असे काही या मातीत तत्पूवी घर्त होते 
काय? याचा मार्ोवा घेणे म्हणजे िायोप्रर्क कलाांच्या सांदिात महाराष्राच्या प्रनर्ममप्रतक्षमतेचा धावत्या 
्वरुपात शोध घेणे आहे. 

 
महाराष्रातील नाट्यात्म अप्रवष्कार शुद्ध र्द्य असे नव्हते. र्द्य हे नेहमी व्यवहारापुरते होते. एकदा 

कफपनेच्या राज्यात रे्ले म्हणजे र्द्याने पद्याची आप्रण प्रवचाराने िावनेची जार्ा घेतली जात असे. मराठीची 
जननी सा्ं कृत िाषा आहे. सा्ं कृत नाटकात श्लोकरूपाने पद्य आहे, र्द्याला वरे् असू शकतो तसाच पद्याला 
ओघ असतो. म्हणनू मराठी नाटक जेव्हा आकाराला आले तेव्हा, पदे नाटकाची उपाांरे् बनली. सूर आप्रण 
ताल याांच्या बलावर िावनेने पद्यरूप िर्ट केले. काही वळेेस नाटकाची कथा पुढे सरकवण्याकप्ररता पद्याची 
मदत घेतली रे्ली. 

 
महाराष्रात सातवाहनाच्या काळात इ.स. १०० च्या सुमारास ‘र्ाथा सप्तशती’ नावाचा सवगसमावशेक 

माप्रहती देणारा एक ग्रांथ प्रलप्रहला रे्ला होता. र्ाथा या शब्दाचा अथग ‘र्द्य पद्य’ असा आहे; यात म्हटले आहे 
की सणावारी सांर्ीत मांर्ळी कायगक्रम करीत. नर्ारा, घांटा, मुरली, वीणा याांचा वापर अशा कायगक्रमाांतून होत 
असे. एकोप्रणसाव्या शतकातील सातारा प्रजफह्यातील ‘रु्रसाव’ येथील रामसलर् मांप्रदरात एका नृत्याच्या 
कायगक्रमाचे प्रशफप आहे. त्यात ढोलकीच्या साथीवर चाललेले नर्मतकेचे नृत्य बघत बसलेले, सजलेले 
स्त्रीपुरुष दाखवले आहेत. याचा अथग सांर्ीतादी कलाांचा आ्वाद घेणे ही िथा प्रशष्टमान्सय होती. पुढे काळाच्या 
ओघात ही िथा बांद पर्ली. 

 
सोमेश्वर या प्रवद्वान राजाने ‘अप्रिलप्रषताथग सचतामणी’ नावाचा ग्रांथ इ. स. ११३० मध्ये प्रलप्रहला. 

यातील ‘र्ीतप्रवनोद’ या िकरणात प्रस्त्रयाांच्या ओव्या, धवळे (लग्निसांर्ी र्ाण्याची र्ीते), र्ोंर्ाळी (र्ोंधळी) 
याांचा उल्लेख आहे; आप्रण रार् तालासप्रहत र्ाणी म्हटफया जाणाऱ्या कायगक्रमाांचाही उल्लेख आहे. सोमेश्वराने 
आपफया ग्रांथात (ओवी िबांध ३०४-३०५) व्यायाया प्रदली आहे ती अशी 

 
“खंडत्रयं प्रासयुक्तं गीयते देशभाषायाम् । 

ओवीपदं तदंते चेदोवी ।। 
 
दळताना काांर्ताना बायका जी र्ाणी र्ातात त्या ओव्या असे सोमेश्वराने साांप्रर्तले. प्रस्त्रयाांची 

सांसाराची सुखदुःखे ओवींमध्ये व्यक्त झाली. पण िावनािर्टनासाठी कधी शब्द, कधी ताल, कधी सूर, कधी 
नृत्य तर कधी या सवाचा एकप्रित अप्रवष्कार केला जात होता. त्याला अप्रिनयाची जोर् प्रदली जात होती. 
र्ायन, वादन, नतगन याांचा सवांचा समावशे, ‘सांर्ीत’ या सांजे्ञत होत असे. 

 
यादवकाळात महाराष्रामध्ये कलेचे र्ायन, वादन, नतगन इत्यादी प्रवप्रवध अप्रवष्कार िर्ट होत 

असावते; यासांबांधी चचा करणारे अनेक समकालीन ग्रांथ उपलब्ध आहेत. शारांर्देव याचा ‘सांर्ीत रत्नाकर’ 
हा ग्रांथ अप्रधकारी मानला जातो. शारांर्देवाच्या ‘सांर्ीत रत्नाकरा’िमाणे जर्देकमल्ल याचा ‘सांर्ीत चूर्ामणी’, 
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हरपाळदेव याचा ‘सांर्ीत सुधाकर’, पाश्वगदेव याचा ‘सांर्ीत समयसार’ हे सवग ग्रांथ महाराष्रात यादवकाळातच 
प्रनमाण झाले. अन्न, वस्त्र, प्रनवारा या मलूितू िाथप्रमक र्रजाांच्या पलीकरे् माणसाच्या जीवनाची कक्षा जाऊन 
पोहोचते तेव्हा कलेच्या आप्रण तत्वज्ञानाच्या के्षिात माणसाची िप्रतिा सांचार करू लार्ते. मराठी सां्कृतीची 
पायािरणी या काळात पूणग झाफयाचे प्रदसून येते. (१३ व ेशतक) 

 
महानुिावीय पांथाचे साप्रहत्य आप्रण वारकरी सांिदायाचे साप्रहत्य या दोहोंच्या मदतीने मराठी िाषा 

िाचीन काळी आपफया पायावर उिी राप्रहली. महानुिाप्रवयाांनी मराठीत र्द्य आप्रण पद्य अशा दोन्सही िकारच्या 
रचना केफया. ज्ञानेश्वराांनी १३ व्या शतकाच्या अखेरीला (१२९०) ज्ञानेश्वरी हा वारकरी उफग  िार्वत 
सांिदायाचे तत्त्वज्ञान साांर्णारा पद्य ग्रांथ प्रलप्रहला. त्या वळेी महाराष्रात यादवाांचीच राजवट होती. वारकरी 
सांतानी यादव कालापासून आपला िल्क्तिाव ओवीतून आप्रण अिांर्ाांतून र्ात र्ातच व्यक्त केला. 

 
याच सुमारास नवप्रवधा िक्तीचा वैष्णव सांताांनी िसार केला. िक्तीच्या आप्रवष्कारासाठी अिांर् आप्रण 

इतर लोकसाप्रहत्यिकार प्रनवर्ले. पुरातन िार्वत धमग येथे वारकरी सांिदाय म्हणनू वाढला. ज्ञानेश्वर आप्रण 
त्याांच्या ििावळीतील सांताांनी प्रनरु्गण प्रनराकार परब्रह्माचे दृश्यरूप म्हणून आजूबाजूच्या नामरूपात्मक 
जीवनाकरे् पाप्रहले. हे जर् परमेश्वराची रूपमाया आहे, ही ज्या परब्रह्माची आहे, त्यावरून आपले लक्ष ढळता 
कामा नये अशी त्याांची प्रशकवण होती व हेच त्याांचे तत्त्वज्ञान होते. हे र्ूढ तत्त्वज्ञान जनसामान्सयाांच्या मनावर 
पप्ररणामकारकतेने सबबवण्याकप्ररता त्याांनी साधी िाषा वापरली व त्याकप्ररता नाट्याचा उपयोर् केला. 

 
“सांताांनी आपफया अध्यात्म सचतनाचे आप्रण आध्याल्त्मक अनुिवाचे सांिसारण अनेकदा नाट्यरूपातून 

केले आहे. त्याांची नाट्याकरे् पाहण्याची एक प्रवप्रशष्ट दृष्टी आहे.”[प्रस्तार्वना : मराठी रंगभूमीचा पूर्ववरंग : रा. सच. ढेरे— 

पृ.१०] ज्ञानेश्वरपूवग कवी मुकुां दराज (इ. स. ११२८ ते १२००) म्हणतात की, “नाट्य सादर करणारा नट हा 
माप्रयक सरु्ण रूप धारण करणारा असतो.” ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, “प्रद्विजेु चतुिुगजेसे। सोआांरे् 
सुरकायाचेप्रन व्याजे ।”...[ज्ञानेश्वरी अ : १८. ओ, ८३] प्रवश्वरूप परमात्म्याचे मूळ ्वरूप असून प्रद्विजु चतुिुगज सोंरे् 
तो तेथून घेऊन येतो आप्रण ती सोंरे् कालाांतराने पुन्सहा त्यात साठवतो. 

 
महाराष्रात आजतार्ायत सोंर्ी िजनाची परांपरा आहे. अप्रिनयाच्या मदतीने ते उिे केले जाते. 

‘सोंर् वठवणे’ व ‘सांपादन करणे’ ही पप्ररिाषा नाट्यकलेची आहे. आज ते वाक िचार म्हणून रूढ आहेत. सोंर् 
वठवणे म्हणजे प्रक्रयात्मक अप्रिनय व सांपादणी म्हणजे वाप्रचक अप्रिनय. परमात्मा नाना सोंरे् घेतो म्हणून 
त्याला 

 
जनादगनाचा र्ोसावी। अटकु नाटकु लाघवी 
कैसा महुरूपी मायावी। दावी लपवी प्रनज खा रे् ।। (सोंर्) [‘जानकी सैंर्वर’ : कर्वी जनी जनार्दवन. – ३५-११७] 
 
असे म्हटले जाते. सोंर्ाचा मूळ अथग मुखवट्याशी सांबद्ध आहे. (र्ोमाांतकात मुखवट्याला रुपरे् ही 

सांज्ञा आज िचप्रलत आहे. ‘रुपरे्’ हा तेथील एक लोकनाट्यिकार आहे.) 
 
महाराष्राचे दैवत प्रवठ्ठल हा कृष्णाचा अवतार व कृष्ण मूळचा प्रवष्णूचा उफग  नारायणाचा अवतार आहे; 

म्हणून सांत ्वतःला वैष्णव म्हणतात. सांताांनी सांर्ीत आप्रण काव्य याांच्या सहाय्याने िक्तीचा िसार केला. 
िक्तीचा लोकनाट्याशी सहयोर् घर्वनू आणनू एक परांपरा प्रनमाण केली; ती पोसली आप्रण समृद्ध केली. 
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कृष्णचप्ररिाकरे् पाप्रहले असता असे प्रदसून येते की ही देवता नाना िकारच्या क्रीर्ानाट्यात रांर्ून जाते. 
िारुर्, लप्रळत,काला, र्ोंधळ, लावणी, तमाशा इत्यादी लोकनाटे्य व सांबांप्रधत काव्यिकार कृष्णिक्तीतून 
प्रनमाण झाले असावते. 

 
“बहुरूपी रूपें नटला नारायण । सोंर् सांपादून जैसा तैसा” [तुकाराम गाथा: २५०१] या तुकारामाांच्या 

उद्र्ारात सांताांच्या नाट्याशी असणाऱ्या सांबांधावर िकाश पर्तो. 
 
“मराठी लावणी-पोवार्ा ही कृष्णिक्तीतून उद िवलेली काव्ये आहेत. त्यािमाणे मराठी नाटक सुद्धा 

िल्क्तपरांपरेतून प्रनघालेले आहे. मराठी नाटक करणारे नट हे ्वतःला िार्वत म्हणवत असत. र्ोंधळी, 
वासुदेव हे त्याांचे पयायी आहेत. त्याांमध्ये वावरणारी र्ण र्वळण (तमाशाचा एक अतूट िार्) ही प्रनव्वळ 
मराठीच आहेत.” [मराठी नाटकाचा मूलारंभ: कृ. बा. मराठे—पृ. १०३] िार्वत याचा अथग दैवताच्या िेमात बुर्ालेला 
िक्त. 

 
नामदेवाांपासून ‘खेळीया’ सारखी िारुरे् िचप्रलत होती. एकनाथाांमुळे लोकनाट्यात रु्णवते्तने व 

सांयायेने ‘िारूर्’ अगे्रसर ठरले. िारुर्ात लौप्रकक व पारलौप्रकक अथाचे रूपक असते. ते लोकाांसमोर सादर 
केले जाते. िमुख र्ायक व साथीदार, तुणतुणे, टाळ सांबळ या वाद्याांच्या साहाय्याने अप्रिनय व र्ायन करीत 
असतो. समाजातील वैप्रशष्ट्यपूणग व्यक्ती, सां्था, श्रद्धा, आचार वर्ैरे कें द्र्थानी मानून िारुरे् रचली रे्ली. 
या अथाने ‘िारूर्’ हे लोकधमी नाट्य आहे. १६ व्या शतकापासून िारुरे् प्रवशषे लोकप्रिय झाली. 

 
लप्रळताचा कीतगनाशी जवळचा सांबांध आहे. ते सोंर् आणनू केलेले कीतगन असे. कीतगनातील, 

आयायानातील पािाांची सोंरे् लप्रळतात घेतली जात. नवरािीत अखेरच्या कीतगनात लप्रळते केली जात. 
 
र्ोंधळ हे एक िकारे सामान्सय जनाांनी केलेले, सामन्सयाांसाठी असणारे, नाट्यपूणग कीतगन असते. 

व्युत्पन्न हरदास सां्कृतिचुर, अथगर्ांिीर असे कीतगन करीत असे. त्या पद्धतीवर साधे बाळबोध सांर्ीतिधान 
कीतगन र्ोंधळी करीत असत. र्ोंधळी या कीतगनात चढ्ा आवाजात देव-देवताांना आवाहन करतो. 
परमेश्वराच्या िर्ट लीलाांचे अप्रिनयासप्रहत वणगन करतो. 

 
लोकनाट्याच्या अशा िकारच्या परांपरा िाधान्सयाने मौप्रखक ्वरूपाच्या होत्या. त्याांतील सांप्रहतेचे 

महत्व श्रोत्याांनी र्ौण मानले. परांतु पद्याची चाल व सांर्ीत ििावी होते. समूहकलेमध्ये प्रवशषेतः िारुर्, र्ोंधळ 
इत्यादी सादर करीत असताना तालवाद्याांचाही िरपूर वापर केला रे्ला. नाट्य व सांर्ीत त्या वळेी एका 
नाण्याच्या दोन बाजू मानफया रे्फया. अिांर्, ओव्या, धवळे, िपूाळ्या, पाळणे, प्रवराण्या, र्ौळणी, स्त्रीर्ीते, 
आरत्या, ्तोिे, धाव े याांच्या र्ायनाचा, र्ायन साप्रहत्याचा आप्रण सांर्ीताचा, महाराष्रातील प्रपढ्ा न् 
प्रपढ्ाांच्या िावजीवनावर ििाव पर्ला. िल्क्तमूफयाांचा अखांप्रर्त िवाह वाहत राप्रहला. त्याद्वारे सांर्ीताचे 
बदलते रूप िर्ट होत रे्ले. त्या त्या साप्रहत्यिकाराचा अप्रवष्कार, त्याची लक्षणे, रु्ण साहप्रजकच 
एकमेकाांपासून प्रिन्न ्वरूप फयाली; माि रे्यता सवात महत्वाची ठरली. आज अिांर् काव्यिकार आत्मपर 
मानला जातो.त्यातून कवीचा व्यल्क्तर्त िावानुिव िर्ट होतो. त्याांतील र्ूढ सकवा साक्षात्कारी 
अनुिविर्टन िावकाव्याच्या जवळ जाते. परांतु काही अनुिव अिांर्ातून पौराप्रणक कथाांचे सांदिग देत देत 
िर्ट होत जातात. अशा अनुिवाांना रे्यतेपेक्षा नाट्यात्म पप्ररमाण अप्रधक अांशी प्रमळालेले आढळते. 
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वर पाप्रहलेफया सवग काव्यिकाराांचा ‘रे्यता’ हा एक प्रवलोिनीय रु्णप्रवशषे होता. अशा कप्रवताांची 
प्रवप्रशष्ट िावबद्ध चाल म्हणजे रूप बदलता बदलता एखाद्या प्रवप्रशष्ट वळणावर प्रनप्रित झाली असावी. ती 
समाजाच्या र्ात्या र्ळ्यावर चढली. हे असे सांर्ीत होते की ज्यात पद्याच्या बरोबरीने र्ायन होते. 
शाहीर,र्ोंधळी खुफया र्ळ्याने र्ात. जोर्ी, फकीर, बैरार्ी, वासुदेव खास वैप्रशष्ट्यपूणग र्ायनशलैीत र्ात. 
त्या शलैीवर प्रपढ्ा न् प्रपढ्ाांचे रक्तातून िवास करीत आलेले साांर्ीप्रतक सां्कार होते. एखाद्या रार्ामध्ये 
सकवा जयदेवाच्या अष्टपद्याांमध्ये त्याचे मूळस्त्रोत आढळतात. काही प्रठकाणी रार्ाांची नाव े उद्घृत केलेली 
आहेत.आजही सांर्ीतके्षिात मान्सयवर असणाऱ्या ‘सांर्ीत रत्नाकर’ (१३ व ेशतक) या ग्रांथाचा कता शारांर्देव 
म्हणतो, “कां ठसांर्ीत हे सांर्ीत के्षिात सवात महत्वाचे आहे.” 

 
लोकसांर्ीताची जशी वरे्वरे्ळी ढब होती तशी र्फ, मृदांर्, ढोलके, र्ौर ही वरे्वरे्ळी तालवादे्यही 

र्ायनाला होती. धनाक्षरी, साकी, सदर्ी, आया या पदबांधाांना फक्त मािाांचे बांधन होते. कीतगनकार, र्ोंधळी 
याांनी आशयानुसार प्रवप्रवध पदबांधाांचा वापर केला आप्रण अनुरूप चाली लावफया. प्रशवकाळात आप्रण 
पेशवकेाळात लोकनाट्याची आप्रण सांर्ीताची एकमेकाांच्या सहाय्याने समाांतर वाटचाल झाली. रामदासाांच्या 
(प्रशवकाल) ‘दासबोधा’तील सांदिावरून र्फवाले तमासर्ीर ‘दशावतारी’ खेळ करीत असत हे ्पष्ट होते. 
ते खेळ कृष्णिक्तीपर होते. 

 
खेळता नेटके दशावतारी । तेथे येती सुांदर नारी 
नेत्र मोडती कलाकुसरी । परर ते अवघे धटिंगण ।। [र्दासबोध : ६.८.११] 

 
प्रस्त्रयाांसारखे नाजूक हाविाव करणारी पुरुषमांर्ळी या दशावतारी खेळाांमधून काम करीत असत. 
 
िामुयायाने नृत्य आप्रण अनुषांर्ाने र्ायन असणारे कथानाट्य दप्रक्षणेत ‘यक्षर्ान’ नावाने िप्रसद्ध आहे. 

कनाटक आप्रण महाराष्र याांमध्ये िाषेची आप्रण आचारप्रवचाराांची देवाण-घेवाण प्रकमान ८०० वष ेचालू आहे. 
कनाटकात ‘याक्षर्ाना’ची िाचीन परांपरा आहे. शांकर हे त्याचे दैवत आहे; िाक्तर्णात र्ांधवग, राक्षस, यक्ष, 
अप्सरा याांचा समावशे आहे. यात शांकराच्या ताांर्व नृत्याचा ियोर् मध्यवती असतो. महाराष्रात कृष्णिक्ताांचा 
म्हणजे िार्वताांचा नाट्यात्म अप्रवष्कार ‘िार्वतमेळ’ या नावाने देखील ओळखला जात होता. हळूहळू या 
दोनही धारा एकमेकाांत प्रमसळफया. 

 
१९ व्या शतकात महाराष्रात िचप्रलत असणाऱ्या ‘दशावतारी’ खेळामध्ये ‘प्रवघ्नेश्वर ्तुती’ असे. 

र्णपतीचा मुखवटा घालून मध्यिार्ी र्णपती व दोन बाजूस ऋद्धी-प्रसद्धीचा नाच मूळ कनाटकातील 
नृत्यनाट्यात आहे. तो इथफया दशावतारीमध्ये समाप्रवष्ट झाला; याांच्याशी सांलग्न र्ायन सां्कृत-मराठी प्रमश्र 
आहे. ‘िार्वतमेळ’ या र्ायनाप्रधप्रष्ठत कलािकारात पुढे महाराष्रातही नृत्य प्रमसळले. एकूण १९ व्या 
शतकाच्या पूवाधात यक्षर्ान आप्रण िार्वतमेळ याांचा सांकर झाला. तांजावरचे शहाजी राजे १६८४ मध्ये 
राज्यावर आले. त्याांनी मराठी, सां्कृत, तेलर्ू िाषाांत प्रमळून १० नाटके प्रलप्रहली. मांर्लाचरणापासून 
िरतवाक्यापयंत सु्पष्ट सांप्रहता, पद्य आप्रण वाङ्मयरु्णाांनी युक्त सांवाद त्याांच्या मराठी नाटकाांत आढळतात. 
१६६५ मध्ये प्रवजयनर्रचा पार्ाव झाला. त्यानांतर तांजावर हे प्रवद्या आप्रण कलाांचे कें द्र बनले. १७ व्या 
शतकाच्या मध्याला िथम नायक राजे व नांतर मराठी राजाांच्या काळात नाट्य, नृत्य आप्रण दाप्रक्षणात्य 
सांर्ीताची िरिराट झाली. १६७५ मध्ये प्रशवाजी राजाांचे सावि िाऊ व्यांकोजी राजे याांनी तांजावरला मराठी 
राजसत्ता आणली. व्यांकोजीपासून सरफोजीपयंत सहा राजाांनी प्रलप्रहलेली ३४ मराठी नाटके आज मुप्रद्रत 
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्वरुपात उपलब्ध आहेत. १९०६मध्ये तांजावरचे शहाजी राजे याांचे ‘लप्रक्ष्मनारायण कफयाण’ नाटक 
इप्रतहासाचायग राजवारे् याांनी िथम उजेर्ात आणले. 

 
यक्षर्ान आप्रण िार्वतमेळ याांतून तांजावर नाटकाांनी सत्व घेतले व त्याला वाङ मयीन रु्णवत्ता 

प्रमळवनू प्रदली. त्याांवर िरतमुनीच्या नाट्यशास्त्राचे सां्कार आहेत. कां चकुी ह्या पािाची योजना आप्रण 
अखेरीस येणारे िरतवाक्य आदी परांपरा त्याांत पाळफया रे्फया आहेत. िामुयायाने ही नृत्यनाटके आहेत. 
नृत्यासोबत र्ायनाचा अांतिाव आहे. धीर शांकरािरण, मायामालव र्ौळा, हांसध्वनी, आनांद िरैवी याांसारयाया 
कनाटकी अांर्ाच्या अनेक रार्ाांचा पदाांबरोबर उल्लखे आहे. कथािसांर्ातील िावनेला पोषक पदाांसाठी योग्य 
त्या रार्-तालाचे आयोजन केले आहे. कां चुकी या पािाचा थोर्ा ग्राम्य प्रवनोद वर्ळता शृांर्ार, वीर आप्रण 
करुण रसाांची तीव्रता त्यातून अनुिवाला येते. पिाांच्या आर्मन-प्रनर्गमनाच्या सूचना त्यात आहेत. “दप्रक्षणेत 
अशा िकारच्या नृत्यसांर्ीतात्मक नाटकाांची परांपरा रूढ होती. त्यात ‘कफयाण’ म्हणजे प्रववाह नाटके प्रवपलु 
होती... िार्वतात (िार्वत पुराण) साांप्रर्तलेफया नवप्रवधा िक्तीतील असे हे नृत्यसांर्ीतनाट्यादी ियोर् ही 
साधने आहेत. ईश्वरोपासनेचाच हा एक िार् आहे.” [मराठी नाटकांची गंगोत्री: डॉ. सरोणजनी शेंडे— पृ. ७] अशी 
्विप्रतिेतून प्रनमाण केलेली तांजावरी नृत्यनाटके मराठी िाषेत दोनश ेवष ेप्रलप्रहली रे्ली व त्याांचे ियोर्ही 
त्या काळी सादर केले रे्ले. 

 
१९ व्या शतकात महाराष्रात अवाचीन युर्ाचा िारांि झाला असे मानले जाते. या काळी पुण्याच्या 

पलीकरे् कोफहापूरच्या जवळ साांर्ली सां्थानात १८४३ मध्ये सां्थानाचे अप्रधपती श्रीमांत सचतामणराव 
पटवधगन याांच्या साांर्ण्यावरून प्रवष्णुदास िाव ेयाांनी ‘सीता्वयांवर’ या आयायानाचा नाट्यरूप ियोर् केला. 
हे आधुप्रनक मराठीतील पप्रहले पद्यात्मक नाटक र्णले जाते. िाव्याांनी कप्रवताांच्या आधारे नटाांकरू्न काही 
पद्यात्मक सांवाद साप्रिनय पाठ करून घेतले होते. नट मुखवटे घालीत असत, र्ात असत, बोलत असत, 
अप्रिनय करीत असत. ‘सीता्वयांवरा’चा ियोर् इतका बहारदार झाला की एक वषाच्या आत रामचप्ररिातील 
आणखी दहा अयायानाांचे ियोर् प्रवष्णुदासाांनी राजेसाहेबाांच्या वाड्याच्या पटाांर्णात करून दाखवले. पढेु 
श्रीमांताांच्या प्रनधनानांतर िाव्याांनी आपली नाटकमांर्ळी घेऊन महाराष्रात दौरे काढले व ते पुण्याला आले. 
त्या वळेी पुणे आधुप्रनक महाराष्राचे साा्ं कृप्रतक कें द्र होते. 

 
िाव्याांनी एकूण ५२ आयायाने रचली. कालाांतराने ‘नाट्यकप्रवता’ या नावाने ही आयायाने ग्रांथबद्ध 

झाली (१८८५). त्याच्या ि्तावनेत िाव्याांनी या आयायानाांची जन्समकथा प्रदली आहे. त्याांनी या सांप्रहतेला 
कप्रवता म्हटले असले तरी ते त्या कप्रवताांवर म्हणजे आयायानाांवर आधाप्ररत नाट्यियोर् करीत असत. िाव े
्वतः त्यात काम करीत. त्याांच्या समवते वाद्य वाजवणारे साथीदार व इतर नट असत. तमाशापेक्षा सुधाप्ररत 
आप्रण लप्रळतापेक्षा नेटके असे त्याांच्या नाटकाांचे ्वरूप होते. त्याांच्या पदाांना स्त्रीर्ीताांच्या चाली लावफया 
होत्या. सोज्वळ िसन्नतेचा एक वरे्ळा अनुिव ऐकणाऱ्याला येत असे. काही चाली रार्दारीवर आधाप्ररत 
होत्या. सझजोटी, छायानट या रार्ाांची नाव ेतेथे प्रदली आहेत. ्वतः िाव ेनट, प्रचिकार, सांर्ीतकार, र्ायक, 
कवी आप्रण कुशल कारार्ीर होते. अशा या हरहुन्नरी कलावांताने आधुप्रनक महाराष्राला रम्य कला्वादाचा 
अनुिव प्रदला. िाव्याांनी नाट्यकलेिमाणे कळसूिी बाहुफयाांचे प्रवप्रवध खेळ करून दाखवले. पारांपप्ररक 
लाकर्ी ठोकळेवजा बाहुफयाांत ्वतः प्रहकमतीने सुधारणा घर्वनू आणली. बाहुफयाांना रांर् लावले, उत्तम 
दाप्रर्ने व कपरे् घातले. प्रखळे- चुका- प्रखटीच्या साह्याने प्रनजीव बाहुफयाांत सजीवतेचा आिास प्रनमाण केला. 
त्याांची नाटके त्याांच्या हयातीत मारे् पर्ली होती. पण बाहुफयाांचे खेळ ते अखेरपयंत करीत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

िाव्याांची नाटके ‘नाटक’ या सांजे्ञला पाि जरी नसली तरी ते ‘नाटक’ या समथग कलाप्रवष्काराचे 
िाथप्रमक पण ििावी ् वरूप होते. त्याांच्या नाट्यकथा सांघषात्मक, नवरसात्मक होत्या. पािे, िाष्ये, पािाांच्या 
िाविावना परांपरेचे रांर् लेवनू आफया होत्या. कथानक सवगपप्ररप्रचत असून त्यातील नाट्य मनाची पकर् घेणारे 
होते. बहुतेक नाटके रामकथेवरील असफयामुळे “आमच्या देशात जी नाटके होतात त्याांस ‘रामावतार’ 
म्हणतात.” [बेळगार्व समाचार: ११.११.१८७०] त्यामुळे िाव्याांच्या नाटकाांना उदे्दशून ‘रामावतारी’ असाही एक शब्द 
रूढ झाला. ‘दशरथप्रववाह’, ‘रावणप्रवटांबना’ ‘धूम्राक्षवध’ अशा शीषगकाांची ही नाटके असत. िाव्याांच्या 
नाटकाचा मुांबईत पप्रहला ियोर् ग्रँटरोर् प्रथएटर येथे ९.३.१८५३ रोजी झाला. हे प्रथएटर प्रमळवनू देण्यास 
नाना शांकरशटे व र्ॉ. िाऊ दाजी याांनी खटपट केली, असे िाव्याांनी ‘नाट्यकप्रवतासांग्रह’ या आपफया 
पु्तकाच्या ि्तावनेत म्हटले आहे. हे यश पुढे वाढत रे्ले. िाव्याांच्या नाटकाांपासून महाराष्राला नवा घाट 
आप्रण नवी ‘चाल’ सापर्ली. 

 
१९ व्या शतकात महाराष्रात राजकीय, धार्ममक व सामाप्रजक के्षिाांत सांक्रमण झाले. आांग्लशाहीची 

पायािरणी सन १८५८ मध्ये राणीच्या जाहीरनाम्यामुळे पूणग झाली. राजकीय आघार्ीवर ् वकीयाांची सावगिौम 
सत्ता सांपली. छोट्या मोठ्या सा्ं थाप्रनकाांनी आपापफया मयादेत ्वत्व प्रटकवण्याचा ियत्न चालू ठेवला. 
१८५८ मध्ये मुांबई प्रवद्यापीठाची ्थापना होऊन इतर महाप्रवद्यालये व प्रशक्षणसा्ं था प्रवद्यापीठाशी सांलग्न 
झाफया. इांग्रजी िाषा आप्रण इांग्रजी प्रवदे्यमुळे जीवनाकरे् पाहण्याचे नव ेसिर् दृष्टीवर चढले. सुरवातीला इांग्रजी 
प्रशक्षण घेतलेफया प्रपढ्ाांचा पारांपप्ररक कलािकाराांकरे् पाहण्याचा दृष्टीकोन तुच्छतादशगक होता. परांतु ही 
पप्ररल््थती थोड्याच काळात बदलली. छापखाने आले. प्रनयतकाप्रलकाांनी आप्रण वृत्तपिाांनी जनमानसात 
्वतःचे ्थान प्रनप्रित केले. ‘दपगण’ हे जाांिेकराांचे पप्रहले मराठी वृत्तपि १८३२ मध्ये आले. १०/१५ वषात 
पुष्कळ वृत्तपिे प्रनघाली.वृत्तपिाांमुळे सरकार आप्रण जनता याांच्यामध्ये दुवा प्रनमाण झाला. वतगमानपिातील 
आप्रण माप्रसकातील सदराांमधून िेक्षक आपफया पद्धतीने कलािकाराांवर व नाटकाांवर िाष्य करू लार्ले. 
र्ोव,े बेळर्ाव, कोफहापूर, कोकण, नार्पूर आप्रण प्रजथे मराठी राजाांची सां्थाने होती प्रतथे म्हणजे बर्ोदे, 
इांदौर, ग्वाफहेर येथे नाटक, सांर्ीत आदी कलाांचा िसार झाला. िाव ेयुर्ात िाव्याांच्या पावलावर पाऊल ठेवनू 
नव्या नाटकमांर्ळ्या महाराष्रात दौरे करू लार्फया. 

 
या काळातील नाटकमांर्ळ्याांपैकी (१८८३ ते १८९०) इचलकरांजीकर मांर्ळी आघार्ीवर होती. ही 

मांर्ळी सतत चाळीस वष ेदौरे काढून खेळ करीत होती. या कां पनीसाठी बाबाजीशास्त्री दाताराांनी चाळीसाहून 
अप्रधक पद्यरूप नाटके रार् आप्रण तालासप्रहत रचली. यात सूिधार पदे म्हणत असे व इतर पािे पदातील 
अथानुसार कृती करीत. दातारशा्रयाांनी दोन पद्याांच्या मधफया कथानकाच्या प्रवकासाकप्ररता पािाांना िाषणे 
प्रलहून प्रदली होती. या वरे्ळ्या वहीला नाट्यपु् तक म्हटले. त्यात रांर्पीठ सूचनाांचा समावशे केला होता. 
याप्रवषयी काही नाटकाांच्या अयायानाांच्या बार्ामध्ये उल्लखे आहे. कां पनीला इतका अलोट पैसा प्रमळाला की 
मालक राघोबा आपटे याांनी ित्येक नटाला सोन्सयाचे यज्ञोपवीत बक्षीस प्रदले अशी नोंद आहे! 
प्रचत्तचक्षुचमत्काप्ररक करवीरकर नाटककार, कोफहापूरकर लक्ष्मीिसाद, साांर्लीकर सहदू नाटककार, 
आळतेकर नाटक मांर्ळी, अशा वीसपांचवीस नाटकमांर्ळ्या आयायानाांचे उफग  नाटकाांचे ियोर् करीत. 
कचदेवयानी आयायान, झाशीची राणी, कीचकवध, कृष्णपाप्ररजात, कामलगजमान व राजकन्सया बदुरा याांचे 
चप्ररि, नारायणराव पेशव ेयाांचा मृत्यू—अशा वरे्वरे्ळ्या कथाांवर आधारलेली नाटके केली जात होती. हे 
एक वरे्ळ्या िकारचे मनोरांजन होते. त्यात सुसा्ं काप्ररत कलात्मतेचा थोर्ा ित्यय येऊ शकत होता. 
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या नाटकाांना उच्प्रशप्रक्षत, सुप्रशप्रक्षत िेक्षकवर्ग प्रमळत नसला तरी नाटके धुमधर्ाक्यात प्रथएटरमध्ये 
सकवा देवळात अथवा वाड्यात होत असत. बहुतेक नाटकाांतून देवदानवाांचे झर्रे्, सुर असुराांच्या व 
सुष्टदुष्टाांच्या लढाया अप्रधकाांश दाखवफया जात. उड्या मारणे, प्रवप्रचि अांर्प्रवके्षप करणे, आरर्ाओरर्ा करणे 
व याांबरोबर क्षाितेज उद्दीप्रपत करणाऱ्या पद्याचा उपयोर् करून घेऊन त्यामधून वीररस उत्पन्न करण्याचा 
ियत्न केला जात होता. अशा िकारच्या ्वैर अप्रवष्कारामुळे त्या काळातील समाजमनाची रुखरुख लक्षात 
येणे शक्य होते. पेशवाई नुकतीच सरली होती. ितूकालातील प्रवजयी समराांची प्रव्मृती झालेली नव्हती. 
पराजयाचे शफय खोल खुपत होते. १८५८ मधील राणीच्या जाप्रहरनाम्यानुसार जवळ शास्त्र बाळर्ण्यास बांदी 
होती. तलवारी र्ांजफया होत्या पण तलवारीचे ‘हात’ प्रव्मृत झाले नव्हते. समाजाची एक अनोखी िावप्रनक 
र्रज या नाटकाांनी िार्वली. नवा सुप्रशप्रक्षत समाज या नाटकाांची ‘तार्र्थोम’ अथवा ‘राणा िीमदेवी नाटके’ 
अशी सांिावना करीत असे. वा. रां. प्रशरवाळकर याांचे ‘राणा िीमदेव’ नावाचे १८९२ मधील वीरश्रीपूणग नाटक 
या रु्णाांसाठी र्ाजले होते म्हणून त्याांना हे नाव पर्ले होते. 

 
१८५८ च्या सुमारास र्ोर्से िटजींनी ग्वाफहेरमध्ये ५० मांर्ळींच्या सांचाचे सदोबा नाटकवाले याांचे 

आयायान पाप्रहले असफयाची नोंद ‘माझा िवास’ या त्याांच्या रोजप्रनशीमध्ये केली आहे. 
 
या नाटककां पन्सया बव्हांशी ब्राह्मणवर्ांनी चालवफया होत्या; या समाजात प्रशक्षणामुळे पूवापार 

साप्रहत्यप्रनर्ममतीची परांपरा होती. कलाप्रवषयक नव्या जाप्रणवा प्रनमाण होत असताना नव्या जुन्सयाच्या 
सांप्रधकालात नाट्यप्रनर्ममतीच्या बाबतीत ब्राह्मणाांनी पुढाकार घेणे सहज व नकळत घर्ले. त्या काळातील 
नाटक कां पन्सयाांचे मालक, पद्यकार, नट, नाचे, आचारी, पाणके हे पाठशाळेतील व प्रिक्षुकी करणारे ब्राह्मण 
असत. या कलािकारामारे् प्रनर्ममप्रतिेरणा प्रकती िमाणात होती याचा शोध घेणे अवघर् आहे. कारण “वैप्रदक 
मांर्ळींना प्ररकामा वळे मुबलक आप्रण त्या काळी खाण्याप्रपण्याची ददात फारशी नव्हती. तेव्हा या 
कलोपासनेच्या नादात पर्ण्यास हाच फुरसतवाला वर्ग उदु्यक्त व्हावा हे क्रमिाप्तच होते.” [मराठी रंगभूमीचा 

इणतहास: श्री. ना. बनहट्टी—पृ. १३७] असे असणे शक्य आहे. र्द्यपद्यप्रमप्रश्रत सांर्ीताच्या साथीवर या पद्धतीने मराठी 
रांर्िमूीचा िवास चालला होता. 

 
या सांक्रमण काळात मराठी नाट्यकलेत आणखी एका नावीन्सयपूणग कलािकारची िर पर्ली. त्याला 

‘फासग’ म्हणत असत. इांग्रजीमध्ये प्रवनोदी िहसनाला ‘फासग’ म्हणतात. मुांबईमध्ये इांग्रजी नाटकमांर्ळ्या र्ांिीर 
नाटकाच्या जोर्ीला असे र्द्य फासग करून दाखवीत. त्याांच्या अनुकरणातून मराठी आयायानाच्या जोर्ीने चषू 
म्हणून प्रवनोदी फासग करण्याची टूम प्रनघाली. 

 
१८६२ मध्ये प्रवनायक जनादगन कीतगने प्रलप्रखत ‘थोरले माधवराव पेशव’े हे पाप्रहले मुप्रद्रत नाटक 

रांर्िमूीवर आले. मुप्रद्रत ् वरूपामुळे नाटकाची सांप्रहता प्रनप्रित झाली. १८७० पासून एकूणच मुद्रणाकरे् िवृत्ती 
वाढत रे्ली. त्या वळेी कीतगन्सयाांपाठोपाठ प्रव. स. छिे याांचे ‘नारायणराव पेशव’े मुधोळकराांचे ‘सवई माधवराव 
पेशव’े ही ऐप्रतहाप्रसक नाटकेही आली. 

 
१८८० मध्ये प्रकलो्कराांनी पप्ररपूणग ्वरूपाचे प्रलप्रखत सांर्ीत नाटक मराठी रांर्िमूीवर प्रदमाखात 

उिे केले; त्या अर्ोदर एकूणच मराठी साप्रहत्याचे िाषाांतर युर् होते. िाषाांतर, रुपाांतर अशा पायऱ्याांनी 
नाटकही प्रवकप्रसत झाले. समकालीन िाषाांतप्ररत नाटके आप्रण काही ्वतांि नाप्रटका याांतून लप्रलत मराठी 
शलैीची प्रवप्रवध रूपे समजून येतात. इांग्रजीमधून आप्रण सा्ं कृतमधून िाषाांतप्ररत केलेफया नाटकाांना ‘बुप्रकश 
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नाटके’ म्हणण्याचा िघात पर्ला, याचे एक कारण म्हणजे सावगजप्रनक रांर्मांचावर या नाटकाांचे ियोर् होत 
नव्हते. हा नविबोधनाचाच पप्ररणाम होता. कारण त्या अर्ोदर पेशव े काळात सा्ं कृत नाटक मराठीमध्ये 
आणण्याचा ियत्न झाफयाचे आढळत नाही. शास्त्रीवर्ाने मोठ्या अहमहप्रमकेने शाकुां तल, नार्ानांद, 
मृच्छकप्रटक, उत्तररामचप्ररत्, वणेीसांहार आदी नाटके मराठीत आणली. परशुरामपांत र्ोर्बोलेशास्त्रींनी 
जा्तीतजा्त नाटकाांचे अनुवाद केले व ते रु्णवत्तापूणग रीतीने केले. काही प्रठकाणी मराठी समाजातील 
चालीरीतींना अनुसरून काही फेरफार केले. सां्कृत पद्य श्लोकबद्ध होते त्या प्रठकाणी ओव्या, आया, साक्या, 
सदड्या, घनाक्षरी असे छांद वापरले. काही ्वतांि पदे रचली, एलप्रफन्स्टन कॉलेज, मुांबई; रे्क्कन कॉलेज, 
फग्युगसन कॉलेज, पुणे अशा प्रठकाणी व खाजर्ीमध्ये याांतील काही नाटकाांचे ियोर् झाले. शके्सप्रपयरची 
हॅम्लेट, ऑथेल्लो, रोप्रमयो ज्यपू्रलयट वर्ैरे नाटके सां्कृत नाटकाांच्या बरोबरीने मराठीत आली. 

 
मराठी ‘नाटक’ या काळात आपले ्वत्व शोधू पाहत होते. महाप्रवद्यालयाांमधून नाट्यानुकूल 

वातावरण होते.१८६९ च्या सुमारास पुण्यात प्रवधवापनुर्मववाह वाद र्ाजत होता.सामाप्रजक परांपराप्रवषयी, 
रूढीपालनाबद्दल प्रवचारमांथन चालू होते, बालप्रववाह, िणृहत्या, स्त्रीप्रशक्षण, जरठकुमारी प्रववाह हे चचेचे 
आप्रण वादाचे प्रवषय होते. महाप्रवद्यालयात प्रशक्षण घेणाऱ्या तरुणाांची स्त्रीकरे् पाहण्याची दृष्टी बदलली होती. 
सां्कृत साप्रहत्यात स्त्री-पुरुषाांच्या प्रचिणात प्रवषमता प्रदसून येत नव्हती. प्रवचारिसाराचे एक ििावी माध्यम 
म्हणून नाटकाकरे् पाप्रहले रे्ले. िचार सकवा केवळ मनोरांजन या पातळ्याांपयंत नाटक पोहोचले होते. 
िेक्षकानुवती रांजन आप्रण कलात्मकता याांतील नाते उमजत नव्हते. जसजशा मुप्रद्रत नाटकाांच्या िती उपलब्ध 
होऊ लार्फया तसतसे साप्रहत्यकृती म्हणून नाटकावर प्रवचार करण्याची र्रज उत्पन्न झाली. या र्ोष्टीचा 
१८६६ मधील शालापिकात ित्यय येतो. कीतगन्सयाांच्या ‘थोरले माधवराव पेशव’े या नाटकावर एका लेखकाने 
पिरूप परीक्षण प्रलप्रहले आप्रण त्यात कोफहापूरच्या रामराजाच्या तोंर्ी अशुद्ध िाषा घातफयाबद्दल लेखकाला 
दोष प्रदला व मुक्तामाला, रत्नििा आदी कादांबऱ्याांतील िाषेची तुलना केली. कादांबऱ्याांपेक्षा नाटकातील 
पािाांची िाषा व एकूण वाङ्मय म्हणून नाटक कमी दजाचे असफयाचे दशगवनू प्रदले. शालापिकाचे सांपादक 
कृष्णशास्त्री प्रचपळूणकराांनी शुद्ध समीक्षात्मक दृष्टीकोनातून नाटकाची मीमाांसा केली. रामराजाची िाषा शुद्ध 
असली पाप्रहजे हे र्ृहीततत्व त्याांनी ्वीकारले नाही. “हा ग्रांथ फार सुांदर आहे खरा; परांतु ते सौंदयग त्यास 
र्द्यात्मक असफयाने आले आहे असे आम्हास वाटत नाही... प्रलप्रहणारा सवग कादांबऱ्या उत्तम ग्रांथ समजत 
असेल. तर... त्या कादांबऱ्याांतून प्रकतीएक अर्दी अियोजक आहेत...” [संक्रमि : सरोणजनी रै्वद्य—पृ. १६३] असे 
्पष्ट मत त्याांनी माांर्ले. इांग्रजी िाषेच्या अप्रधकाप्रधक साहचयामुळे येथील साप्रहत्य व कला 
रुढीच्या श्रृांखलाांतून मुक्त असून मोकळ्या वातावरणात प्रवकप्रसत होत आहे याचे सुप्रशप्रक्षत प्रपढीला िान 
आले. इांग्रजी साप्रहत्यातील ्वच्छांदवाद मराठीत उमटू लार्ला. एकीकरे् रम्याद्भतूतेचे आकषगण वाटू 
लार्ले. बऱ्याचशा ऐप्रतहाप्रसक कादांबऱ्या व बरीचशी नाटके अदु्भताचा अनुिव देणारी ठरली. काहींचा कल 
आदशगवादाकरे्ही झाफयाचे प्रदसले. 

 
नाटकर्ृहामध्ये र्द्य नाटक आप्रण सांर्ीत नाटक बसून पाहू लार्फयामुळे याांच्या बाबतीतील 

िेक्षकाांच्या मानप्रसकतेमध्ये बदल झाला.नटाांच्या बरोबरीने आपफया िप्रतप्रक्रया प्रनःसांकोचपणे व्यक्त करीत 
रांर्मांचावर पैसे फेकण्याची िथा मारे् परू् लार्ली. प्रशवाय अनेक नाटकमांर्ळ्या मुांबई, पुणे, अशा शहरात 
्थाप्रयक झाफया. येथे सुप्रशप्रक्षत िेक्षकाांचा िरणा अप्रधक होता.नाटकाच्या ियोर्ामुळे सांर्ीतातील आप्रण 
साप्रहत्यातील बारकाव े समजून घेऊन त्यातील सूक्ष्म सौंदयग् थळाचा आ्वाद घेण्याची कुवत वाढली. 
शाळाांमधून व प्रवद्यापीठाांतून इांग्रजीमुळे प्रवद्या कलाांचा उत्तम पप्ररचय झाला. िार्प्रतक प्रवचारवादी वर्ाला 
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सांर्ीत, नाटक, नृत्य आदी कलाांप्रवषयी आ्था वाटू लार्ली. अण्णासाहेब प्रकलो्कराांचे शाकुां तल मराठीत 
अवतरेपयंत नाटकाांचा म्हणनू प्रवप्रशष्ट िेक्षक तयार झाला. 

 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ ची ्थापना १८८० मध्ये झाली. ियोर्क्षम कलाांच्या प्रवकासाचे टप्पे 

्थळकाळाच्या सांदिात नेमकेपणाने साांर्णे शक्य नसते. प्रकलो्कराांच्या ‘सांर्ीत शाकुां तल’ या सहा अांकी 
नाटकाचा ियोर् ३१ ऑक्टोबर १८८० रोजी पुणे येथे आनांदोद िव नाट्यर्ृहात झाला. तो प्रदवस सवाथाने 
मराठी सांर्ीत रांर्िमूीचा जन्समप्रदन मानण्यास ित्यवाय नाही. त्या मार्ोमार् २१ नोव्हेंबरला मुांबईत ियोर् 
झाला. िेक्षकाांनी काहीतरी अपूवग व अद्भूत अनुिवफयाची नोंद त्या वळेच्या सवग वृत्तपिाांनी केली आहे. 

 
‘शाकुां तला’ची कथा काप्रलदासाच्या सां्कृत ‘शाकुां तला’वर आधाप्ररत आहे. प्रकलो्कराांनी एकूण 

सहा अांकाांतून िवशेाांची योजना केली होती. ‘शाकुां तला’च्या सांप्रहतेमध्ये ित्येक पािाला रीतसर र्द्य सांवाद 
होते.सांवादाांची िाषा साधी, सोपी, रोजच्या व्यवहारातली, िावनात्मक आप्रण नाट्यपूणग होती. पूवीच्या 
नाटकाांिमाणे सांपूणग नाटकिर रांर्मांचावर असणारा सूिधार नव्हता. नटी-सूिधार िवशेानांतर सूिधार 
रांर्मांचावरून अांतधान पावला. त्यामुळे नाटकाचे ्वरूप बदलले. तत्पूवीच्या नाटकाांच्या मानाने ‘शाकुां तल’ 
सुटसुटीत झाले. मुद्दाम हसवण्याकप्ररता केलेला अप्रतसामान्सय पातळीवरचा प्रवदूषकाचा ग्राम्य प्रवनोद येथे 
नव्हता. प्रवदूषकाचे पाि नाट्यकथेशी एकरूप झाले होते. र्णपती, सर्वती आप्रण ऋप्रद्धप्रसद्धी याांचे साचेबांद 
सांवाद असणाऱ्या िवशेाचे ‘शाकुां तला’तून उच्ाटन केले रे्ले. रांर्िमूीवरील सांर्ीतात शाकुां तलापुवी 
नृत्याप्रिनयासप्रहत र्ायनाचा समावशे होता. शाकुां तलात फक्त र्ायनासाठी पदाांचे आयोजन केले होते. 
आशयाशी जुळवनू घेणारे पद्य उपयोर्ात आणले. पदाांची िाषा काही प्रठकाणी सा्ं कृतमय असूनही र्ायनाच्या 
दृष्टीने ओढाताण होणार नाही याची काळजी घेतली रे्ली. अण्णासाहेबाांना सांर्ीताची उत्तम जाण होती. 
त्याांची ‘र्ाती शकुां तला’ (त्याांनी योजलेली सांज्ञा) सुरवातीच्या ियोर्ात र्ात नव्हती. “पप्रहफया काही ियोर्ात 
शांकरराव मुजुमदार शकुां तलेचे काम करीत. त्याांना र्ाणे येत नव्हते. परांतु या नटाने रूप आप्रण अप्रिनयाच्या 
जोरावर र्ाण्याची कसर िरून काढली.” [महाराष्ट्रीय नाटककार णकलोस्कर : स. र्वा. जोशी. के. र्वा. साठे—पृ. १६] िाऊराव 
कोफहटकर हा र्ायक नट उपलब्ध झाफयावर शकुां तलेच्या तोंर्ी पदे घातली रे्ली. ‘शाकुां तला’त २०० पदे 
आहेत. त्यातील ५० पदे र्ो. ब. देवल या प्रकलो्कराांच्या प्रशष्याने रचली. र्ायन हे नाटकाचे एक अांर् आहे 
हे जाणनू ते नाट्यावर कुरघोर्ी करणार नाही अशी सांर्ीत योजना यात आहे. र्द्य, पद्य, सांर्ीत, नाट्य, 
अप्रिनय याांतील सांबांध नेमकेपणाने ्थाप्रपत झाफयामुळे ्वतःच्या र्तीने उत्तरोत्तर रसप्रनष्पत्ती होत रे्ली. 

 
शाकुां तलातील पदे साकी, सदर्ी, अांजनीर्ीत इत्यादी मराठी जाप्रतवृत्तात आहेत. तरी ित्येक साकी/ 

सदर्ीच्या सुरवातीला रार्ाचे नाव प्रदले आहे. काही पदाांवर एखाद्या समकालीन लोकप्रिय र्ाण्याच्या 
अनुरोधाने अशी टीप आहे. उदा. रार् : आनांदिरैवी,...चाल : ‘वारे प्रविीषण बोलतसे..’ तर ओवी - रार् : 
मफहार - ‘हा हा दुष्यते िपूाला’. (अां. १). जोर्ी, हमीर, कफयाण, प्रबहार्, सझजोटी, लीलाांबरी, कसलर्र्ा, 
मालकां स; ठुमरीसाठी वापरले जाणारे काफी, प्रपलू, असे िचप्रलत रार्; प्रिताल, दीपचांदी, दादरा, धुमाळी 
इत्यादी ताल पदाांवर छापलेले आहेत. प्रकलो्कराांनी पूवगकालीन नाटकाांतील सांर्ीतामधील बेप्रश्तपणे 
आयोप्रजत व अवखळपणे र्ायफया जाणाऱ्या लोकर्ीताचे रार्दारीच्या अांर्ाने रुपाांतर केले. त्याांच्या 
नाटकाांतील र्ायक नट मुळात नामाांप्रकत र्वयी होते. मोरोबा वाघुलीकर (दुष्यांत) आप्रण बाळकोबा नाटेकर 
(कृष्ण) पेशाने र्वयी होते. िाऊराव कोफहटकर उत्कृष्ट र्ायक नट म्हणनू िप्रसद्ध झाले. 
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प्रकलो्कराांचा जन्सम १८४३ मध्ये कनाटकातील रु्लगहोसूर या र्ावी झाला. १८६६ पयंत कोफहापूर, 
धारवार्, पुणे येथे प्रशक्षण घेत घेत १८६८ मध्ये त्याांनी बेळर्ावला सरकारी नोकरी ्वीकारली. पुण्यात 
प्रवद्यार्मथदशते त्याांनी ‘एलप्रफन्स्टन आप्रण बाजीराव’ नावाचा फासग आप्रण ‘प्रवक्रमचप्ररि’ नावाचे पद्य्वरूप 
नाटक प्रलहून प्रमिमांर्ळींच्या सहाय्याने सादर केले. याप्रशवाय ‘अल्लाउद्दीनची चतुरर्र्ावर ्वारी’ हे 
ऐप्रतहाप्रसक र्द्य नाटक त्याांनी प्रलप्रहले. ‘पाप्ररजात’ ह्या कानर्ी नाटकाचा ियोर् त्याांनी पाप्रहला. त्यानांतर 
त्याांनी ‘कृष्णपाप्ररजात’, ‘रासक्रीर्ा’ आदी ६ नाट्यकप्रवता म्हणजेच आयायाने रचली.सांपूणग कथानक 
वरे्वरे्ळ्या बांधाांतील कप्रवताांद्वारे मनोरांजक केले. याांतील ‘कृष्णपाप्ररजात’मध्ये कप्रवताांच्या माध्यमातून 
सांवादात्मक झर्र्ा उिा केला. त्यामुळे एक वरे्ळेच नाट्य प्रनमाण झाले. ओवी, अिांर्, स्त्रीर्ीताांच्या चाली, 
रार्ाांवर आधाप्ररत चाली, िल्क्तपदाांच्या चाली व बांध याांचा त्याांनी वापर केला. नाांदी व काही सां्कृत श्लोक 
वर्ळता ‘शाङ कर प्रदल्ग्वजय’ या त्याांच्या र्द्य नाटकाचा २ जानेवारी १८७४ रोजी बेळर्ाव येथे ियोर् झाला. 
हा फारसा यश्वी ठरला नाही.१८६५ च्या सुमारास िाव ेपद्धतीच्या आयायानाांचे खेळ करणाऱ्या मांर्ळींचे 
महाराष्रिर दौरे चालू होते. त्याांतील काहींनी प्रकलो्कराांची आयायाने सादर केली. ती यश्वी ठरली. 

 
या सुमारास प्रनखळ र्द्य नाटकाांपेक्षा सांर्ीत नाटकाांमुळे आपफया िप्रतिेला अप्रधक वाव प्रमळेल अशी 

जाणीव त्याांच्या ठायी दृढ झाली असावी. िाव े पद्धतीच्या आयायानाांची जार्ा पुढे रांर्िमूीच्या इप्रतहासात 
प्रकलो्कराांच्या सांर्ीत नाटकाांनी घेतली.सरकारी कामाप्रनप्रमत्त ‘र्ोंर्री’ला रे्ले असताना बाांदेकराांचे 
‘शुकरांिा सांवाद’ प्रकलो्कराांनी पाप्रहले व त्याांना शाकुां तल प्रलहावसेे वाटले असे म्हटले जाते. माि 
‘शाकुां तला’च्या प्रनर्ममतीचे तत्कालीन प्रनप्रमत्त वरे्ळे होते.पणु्यामध्ये पूणानांद नाटकर्ृहात पारशी 
नाटकमांर्ळींचा र्द्यपद्यात्मक ियोर् पाहून आफयावर दुसऱ्या प्रदवशीच त्याांनी शाकुां तलाचा एक अांक प्रलहून 
काढला; प्रकलो्कराांचे चप्ररिकार मुजुमदार याांनी अशी माप्रहती प्रलहून ठेवली आहे. तर बेळर्ावातील 
‘पाप्ररजात’नेच त्याांना ‘शाकुां तला’ची िेरणा प्रदली असेही मानले जाते. 

 
‘िरतशास्त्रोते्तजक बेळर्ावकर मांर्ळी’ ची १८७५ मध्ये ् थापना करून ४ सप्टेंबर १८७५ रोजी बेळर्ावी 

चार अांकी सांर्ीत शाकुां तल व त्याला जोरू्न कचदेवयानी आयायान रांर्िमूीवर सादर केले. पूवी शाकुां तलाच्या 
पप्रहफया दोन अांकातील पदे त्याांनी थोड्या श्रोत्याांसमोर र्वयाांकरू्न र्ाऊन घेतली. ती श्रोत्याांना आवर्ली 
होती. ह्याच वळेी मराठी सांर्ीत रांर्िमूीचा पाळणा हलला असे म्हणता येईल! १८७८ मध्ये त्याांनी पुण्यात 
नोकरी ्वीकारली.तेथे १८८० च्या ऑक्टोबरमध्ये ‘शाकुां तल’ अवतरले. नांतर १८८० च्याच नोव्हेंबर २१ ला 
ते मुांबईस सादर केले. ३ सप्टेंबर १८८१ रोजी सांपूणग ६ अांकी सांर्ीत शाकुां तलाचा ियोर् पुण्यात झाला. सांर्ीत 
नाटकाची यशाकरू्न यशाकरे् वाटचाल चालू झाली. १८८० मधील शाकुां तला’चा ियोर् पाप्रहफयानांतर 
प्रवष्णुशास्त्री प्रचपळूणकराांनी या नाटकाचे ‘ऑपेरा’ या इांग्रजी नाट्यिकाराशी साम्य असफयाचे म्हटले. त्या 
काळात मुांबई, पुणे येथे इांग्रजी िाषेत सांपूणग साांर्ीप्रतक ियोर् होत असत. दाजी पटेल या पारशी र्ृह्थाांचा 
‘बेनप्रजर बदे्र मुनीर’ हा ऑपेरा प्रवयायात होता. 

 
माचग १८८३ मध्ये ‘सांर्ीत सौिद्र’ प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीतफे रांर्िमूीवर आले. ते शाकुां तलािमाणे 

र्ाजले. आजतार्ायत ‘सांर्ीत सौिद्र’ प्रचरतरुण नाटक म्हणून ओळखले जाते. मुांबई, सोलापूर, इांदौर असे 
प्रकलो्कर मांर्ळींचे दौरे सुरू झाले. प्रकलो्कराांचे ३ अांकी सांर्ीत नाटक ‘रामराज्यप्रवयोर्’ याचा िथम 
ियोर् पुण्यात प्रदनाांक २० ऑक्टोबर १८८४ रोजी झाला. हे नाटक पूणग प्रलहून होण्यापूवी १८८५ साली 
प्रकलो्कराांचा मृत्यू झाला. सौिाद्रातील सांर्ीतातही टप्पा, ठुमरी व रार्दारी शलैीचा वापर केला रे्ला. 
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प्रकलो्कर ्वतः र्ायक नट होते. ते बाळकृष्णबुवा इचलकरांजीकराांचे प्रशष्य होते. बाळकोबा 
नाटेकर, िाऊराव कोफहटकर व काही काळ १३/१४ वषाच्या कुमार वयात ‘रामराज्यप्रवयोर्’ मध्ये िा्कर 
बखले या उत्कृष्ठ र्ाणाऱ्या मुलाने प्रकलो्कराांची रांर्िमूी र्ाजवली. कैकयीची िपू्रमका करणारा हा मुलर्ा 
पुढे पां. िा्करबुवा बखले म्हणून िप्रसद्ध पावला. त्याांनी शास्त्रीय र्ायनाचे व नाट्यसांर्ीताचे प्रशक्षण देऊन 
प्रशष्य तयार केले. पुढे बालर्ांधवांनी त्याांच्याकरू्न सांर्ीताचे धरे् घेतले. प्रकलो्कराांच्या नाटकाांतून 
र्ायकाांकरू्न रार् प्रनयमाांचे काटेकोर पालन केले जात नव्हते. प्रपलू, काफी, सझजोटी, जोर्ी या हलक्या-
फुलक्या ् वरूपाच्या रार्ाांचा नाटकाांतून प्रनमशास्त्रीय र्ायनाचा अप्रवष्कार होत होता. थोर्क्यात, प्रकलो्करी 
सांर्ीत िामुयायाने लोकसांर्ीत, लावण्या आदींची सुधारून वाढवलेली आवृत्ती होती. प्रकलो्कराांनी आपफया 
कारकीदीत िावाथाला धरून मोजके र्ायन, एखाददुसरी तान घेणे असे सांर्ीताचे सीप्रमत ् वरूप ठेवले होते. 
र्वयीर्ायनाकरू्न नाट्यर्ायनाकरे् वळणारे व नाट्यर्ायनातून शास्त्रीय पद्धतीच्या र्ायनाकरे् वळणारे असे 
मराठी सांर्ीत रांर्िमूीवरचे सांर्ीत म्हणजे प्रकलो्करी सांर्ीत होते. 

 
प्रकलो्कराांच्या या सवग खटाटोपात त्याांना सुप्रशप्रक्षत ् नेही मांर्ळींची िथमपासून साथ होती.सुिप्रसद्ध 

र्प्रणती केरूनाना छिे, त्यावळेचे एक प्रवद्वान व काव्यिेमी कृष्णशास्त्री प्रचपळूणकर, त्याांना अथगसाह्य करणारे 
त्याांचे चाहते प्रवठोबा खांर्प्पा रु्ळव ेआदी मांर्ळी ‘शाकुां तल’ नाटकाच्या तालमीस हजर राहत; सांर्ीतात व 
अप्रिनयाच्या सांदिात िप्रतप्रक्रया व्यक्त करीत व सूचना देत. शांकरराव मुजुमदार कलाप्रिज्ञ व साप्रहत्याचे 
उत्तम जाणकार होते. त्याांचे तालमीच्या वळेी मोलाचे साहाय्य असे. ‘शाकुां तला’च्या तालमींची इतकी िप्रसद्धी 
झाली होती की ित्यक्ष ियोर्ाच्या प्रदवशी प्रवशषे जाप्रहरात करण्याची र्रज उरली नाही. 

 
प्रकलो्कराांची तीनही नाटके पौराप्रणक बाज असणारी होती. त्या काळाचा तो एका परीने युर्धमग 

होता. पण या नाटकाांतील वरवरचा पदर बाजूला सारला तर त्याांचे अांतरांर् वरे्ळे असफयाचे प्रदसते. ‘सौिद्र’ 
पाांढरपेशी समाजाचे प्रचि दशगवणारी कौटुांप्रबक सांर्ीतमय अशी िसन्न सुखाल्त्मका आहे. एकि कुटुांब, जुन्सया 
परांपरा आप्रण स्त्रीमनाची नवी जाण, तरुणतरुणींचा िेमानुिव, नव्या जुन्सया प्रपढीतील ताण, रोमपँ्रटक िवृत्ती, 
व्यल्क्त्वातांरय, अशी प्रकतीतरी पप्ररमाणे ‘सौिद्र’ नाटकाला िाप्त झाली आहेत. त्यावळेी अवाचीन 
मूफयप्रवचाराांची नुकतीच सुरुवात झाली होती. हे लक्षात घेता प्रकलो्कराांनी ‘रामराज्यप्रवयोर्’ या रामायणी 
पप्ररवषे असणाऱ्या नाटकात क्राांप्रतकारक समाजप्रवचाराांची झेप व्यक्त केली. 

 
‘रामराज्यप्रवयोर्’ मध्ये पारांपाप्ररक स्त्रीची प्रवनम्र िप्रतमा कैकयीने झुर्ारून प्रदलेली आहे. नाटकातील 

िमुख प्रस्त्रया मांथरा आप्रण कैकयी या सामान्सय नार्प्ररकाांशी, ऋप्रषमुनींशी, आप्रण राजा दशरथाशी देखील 
बोलताना आत्मित्ययाने िारलेफया अशा रांर्वफया आहेत. रामसीतेपेक्षा ‘रामराज्यप्रवयोर्ा’तील नाट्य 
कैकयी, मांथरा आप्रण शांबूकाने उिे केले आहे. त्या दोघी या नाटकातील िधान पाि आहेत. शांबूकाचा 
मन्ताप िर्ट होत असताना त्या काळात शांबूकावर होणाऱ्या अन्सयायाला त्याांनी वाचा फोर्ली आहे. 
शोकाल्त्मकेचा पप्ररणाम साधणारे, पौराप्रणकतेतून वतगमानकाळाचा अथग प्रवशद करणारे असे हे नाटक आहे. 
उपेप्रक्षताांचे अांतरांर् व्यक्त करणारे हे पप्रहलेच नाटक आहे. ब्राह्मणाांनी वदेाध्ययनाचा हक्क ्वतःकरे् ठेवला 
त्याबद्दल ‘आर् लार्ो ब्राह्मणाांच्या जात्याप्रिमानाला, हरामखोरपणाला... आम्ही शूद्राांनी सेवा करावी... 
अधमाांनी ्नानसांध्येचे ढोंर् माजवाव’े असे जहरी शब्द शांबकूाच्या तोंर्ी आहेत. हे प्रकलो्कराांचे अपूणग नाटक 
आहे तरी त्यात बदलत्या मूफयाांच्या पाऊलखुणा सापर्तात म्हणून ते महत्वाचे आहे. कतृगत्ववान, प्रक्रयाशील 
आप्रण करारी नाप्रयका म्हणनू स्त्री यात िर्ट झाली. १८८२ मध्ये समाजसुधारक ज्योप्रतबा फुले याांनी ‘हांटर 
कप्रमशन’ समोर दप्रलताांच्या प्रशक्षणाकरे् दुलगक्ष होत आहे म्हणून योजना माांर्ली. १८८२ मध्येच त्याांनी 
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सत्यशोधक समाजाची ्थापना केली. १८८४ मध्ये ‘रामराज्यप्रवयोर्’ आले. यावरून सांर्ीत नाटकाच्या 
सुरवातीच्या काळातच नाट्यकला आप्रण नाटककाराांची र्ोळस सामाप्रजक जाणीव िर्ट होऊ लार्ली होती 
हे प्रसद्ध होते. पुढे खाप्रर्लकर, वरेरकर इत्यादींची नाटके त्याच िबोधनाच्या जाणीवतूेन आली. 

 
इप्रतहासाचायग राजवाड्याांनी १९१३ साली महाराष्राच्या िप्रतिावान व कत्या पुरुषाांच्या यादीतील 

श्रेष्ठतम सात नावाांमध्ये प्रकलो्कराांच्या नावाची र्णना केली आहे. 
 
प्रकलो्कराांच्या नाटक मांर्ळीमध्ये १९०५ मध्ये बालर्ांधवांचा िवशे झाला. 

  



 
अनुक्रमणिका 

 

२. 
बालगंधर्वांचे व्यार्वसाणयक जीर्वन 
 

या िकरणात बालर्ांधवांशी सांबांप्रधत असणाऱ्या नाटकमांर्ळ्या, नाटके आप्रण त्याांनी केलेफया प्रवप्रवध 
िपू्रमका याांचा धावता आढावा आपण घेणार आहोत. त्याांच्या अप्रिनयाची आप्रण र्ायकीची वैप्रशष्टे्य त्यापुढील 
िकरणाांत साांप्रर्तली आहेत. 

 
नारायण श्रीपाद राजहांस याांचा ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीं’शी ित्यक्ष सांबांध आला ह्याचे कारण 

र्मतीशीर आहे. नारायणाला एका कानाने कमी ऐकू येत होते. त्याच्या कानावर प्रमरजेच्या हॉल््पटलमध्ये 
शस्त्रप्रक्रया करण्यात येणार होती, म्हणून कोफहापूरच्या शाहू महाराजाांच्या साांर्ण्यावरून प्रमरजेत मुक्काम 
करून असणाऱ्या प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत या र्ाणाऱ्या मुलाची राहण्याची सोय केली रे्ली. ‘प्रकलो्कर 
नाटक मांर्ळी’ यजमान होती आप्रण नारायण त्याांचा पाहुणा होता. या काळापयंत नारायणाच्या सांर्ीताचा 
बोलबाला झालेला होता. त्याला खुद्द प्रटळकाांनी ‘बालर्ांधवग’ म्हणून र्ौरवाने सांबोधले होते. प्रशवाय ह्याचवळेी 
कां पनीचे व्यव्थापक नाप्रयकेच्या िपू्रमकेसाठी नव्या नटाच्या शोधातही होते. या होतकरू र्ायकाची नट 
म्हणून क्षमता अजमावनू पाहण्याची त्याांना ्वािाप्रवकच इच्छा झाली. 

 
देवल,बोर्स, इत्यादी अनुिवी मांर्ळी प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीच्या िप्रवष्याप्रवषयी सचतेत होती. 

त्याांनी ‘तू नाटकात काम करशील का?’ असे नारायणाला प्रवचारले तेव्हा ‘प्रशकवफयास करीन!’ असे त्याने 
उत्तर प्रदले. त्यानांतर देवलाांनी बालर्ांधवांना नाट्यप्रशक्षण देण्यास िारांि केला. जवळ जवळ सहा मप्रहने 
प्रशक्षण प्रदले. देवल बालर्ांधवांना र्ाण्यासकट अप्रिनयाची तालीम देत. 

 
सुरुवातीला देवलाांनी बालर्ांधवांना जेथे जेथे प्रस्त्रया जमतात त्या त्या प्रठकाणी म्हणजे पाणवठ्यावर, 

लग्नासमारांिात, कथाकीतगनाला आप्रण श्रीमांत घरांदाज सरदाराांच्या वाड्यावर नेले.तेथे त्याांनी बालर्ांधवांना 
सामान्सय प्रस्त्रयाांचे अघळपघळ बोलणे, ब्राह्मणी प्रस्त्रयाांचे ढांर्दार बोलणे, श्रीमांत घराण्यातील प्रस्त्रयाांचे नम्र 
अदबशीर बोलणे याांचे सूक्ष्म प्रनरीक्षण करावयास लावले. वार्ण्यातील साधेपणा आप्रण र्ौल कसा असतो ते 
समजावनू प्रदले.थोर्क्यात स्त्री िपू्रमकाांकप्ररता योग्य त्या अप्रिनयाची प्रदशा दाखवनू प्रदली. प्रपना लावनू 
नऊवारी सार्ी नेसून कसे चालाव ेतेही प्रशकवले आप्रण रांर्मांचावर वावरण्याचा सराव व्हावा म्हणून िथम 
शारदा नाटकातील ‘नटी’ची लहानशी िपू्रमका त्याांच्याकरू्न बसवनू घेतली. 

 
१९०५ मध्ये बालर्ांधवांनी ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीं’ मध्ये नट म्हणून रीतसर िवशे केला. त्या वळेी 

ते १७ वषांचे होते. ‘शाकुां तल’ नाटकातील नव्या नाप्रयकेसांबांधी, ‘ज्याांना लोकमान्सयाांनी बालर्ांधवग ही पदवी 
प्रदली ते नारायण राजहांस शकुां तलेची िपू्रमका करतील’ – अशी जाप्रहरात प्रदली रे्ली. झालेफया चार अांकी 
‘शाकुां तला’तील बालर्ांधवांची िपू्रमका त्या वळेी रप्रसकाांना प्रवशषेच पसांत पर्ली. 

 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीं’ची आर्मथक पप्ररल््थती या सुमारास फारशी समाधानकारक नव्हती. 

१८८५ मध्ये अण्णासाहेब प्रकलो्कराांचा मृत्यू झाला होता. १८९३ पासून शांकरराव मुजुमदार व्यव्थापनाचे 
काम पाहत होते. परांतु अण्णासाहेबाांिमाणे कां पनीतील सवांशी जुळवनू घेण्यात ते कमी पर्त होते. १८९७ 
मध्ये मोरोबा वाघुलीकर प्रनवतृ्त झाले.िाऊराव कोफहटकर प्रकलो्कर मांर्ळीचे स्त्री िपू्रमका करणारे िमुख 
नट होते.परांतु वयाची प्रतशी ओलाांर्फयानांतर त्याांनी स्त्री िपू्रमका करण्याचे सोरू्न देण्याचा प्रनणगय घेतला 
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आप्रण १८९९ मध्ये ‘शारदा’ नाटकात कोदांर्ाची पुरुष िपू्रमका केली. ‘शापसांभ्रम’, ‘वीरतनय’ याही नाटकाांतून 
त्याांनी पुरुष िपू्रमका केफया. परांतु दुदैवाने त्याांना त्या अफपकाळच करावयास प्रमळाफया. १९०१ मध्ये 
िाऊरावाांचा अांत झाला. 

 
या वळेी मांर्ळीच्या नाटकाांतून सचतोपांत रु्रव, कृष्णराव र्ोरे ही मांर्ळी स्त्री िपू्रमका करत असत. 

१९०२ मध्ये, मुजुमदाराांशी मतिेद झाफयामुळे सुिदे्रची व शकुां तलेची िपू्रमका करणारे कृष्णराव र्ोरे हे 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ सोरू्न रे्ले. तेव्हा १८९३ पासून पुरुष िपू्रमका करणारे र्ायक नट नानासाहेब 
जोर्ळेकर हे र्दी खेचू शकणारे एकमेव महत्वाचे नट प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत राप्रहले. र्ाणाऱ्या नाप्रयकेची 
पोकळी िरून काढणाऱ्या र्ायक नटाची प्रनताांत र्रज िासू लार्ली. उत्पन्न घटत चालले. या सुमारास 
्वदेशप्रहतसचतक मांर्ळीच्या ‘शारदा’ नाटकातील केशवराव िोसले या चमकदार आवाजाच्या नटाची 
शारदेची िपू्रमका र्ाजत होती. कां पनीने कोफहटकराांचे ‘रु्प्तमांजूषा’, र्ोंर्ऱ्याांचे ‘चांद्रहास’, कुळकण्यांचे 
‘सुमती’ ही नवी नाटके रांर्िमूीवर आणली. पण ती यश देणारी ठरली नाही.बालर्ांधवांच्या ‘शाकुां तला’तील 
िपू्रमकेमुळे माि कां पनीचे िप्रवतव्य उजळण्याची प्रचन्सहे प्रदसू लार्ली. 

 
नाट्यर्ृहाचे दरवाजे बांद करून पप्रहली रांर्ीत तालीम जेव्हा झाली त्या वळेेस बालर्ांधवांची आई, 

प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीतील नटवर्ग व काही आमांप्रित मांर्ळी नाट्यर्हृात उपल््थत होती. हे काम उत्तम 
झाले आप्रण आईने बालर्ांधवांना नाटकात काम करण्यास मोकळेपणी परवानर्ी प्रदली. बालर्ांधवांच्या 
मनावरचे एक दर्पण नाहीसे झाले. पुढे ‘शारदा’ नाटकाच्या ५/६ ियोर्ाांत बालर्ांधवांनी नटी-सूिधार 
िवशेातील नटीची िपू्रमका वठवली. परांतु त्याांच्या मनावर कसलेही दर्पण येऊ नये म्हणून त्याांचे नाव जाहीर 
केले रे्ले नाही. ही योजना कां पनीचे त्यावळेचे एकमेव मालक रामिाऊ सकजवरे्कर, व्यव्थापक मुजुमदार 
सकवा खुद्द देवलमा्तर (नाट्यप्रशक्षकाला तालीम मा्तर सकवा नुसते मा्तर म्हणण्याचा त्या काळी िघात 
होता) याांपैकी कुणाची होती ते कळणे कठीण आहे. माि या सवग र्ोष्टींमुळे बालर्ांधवांची िीर् चेपली रे्ली. 
बालर्ांधवांची व्यावसाप्रयक रांर्िमूीवरील शकुां तलेची पप्रहली िपू्रमका यश्वी झाली. बालर्ांधवांच्या पप्रहफया 
घवघवीत यशामारे् प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीच्या व खास देवलमा्तराांच्या नाट्यप्रवषयक अनुिवाचा 
महत्वाचा वाट होता. सकबहुना प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी ही एक रु्रुकुल पद्धतीची नाट्यप्रशक्षण शाळा होती. 
राहणे व जेवणखाण याांजबरोबर नाटक आप्रण सांर्ीत याांचा अनुिव कां पनीतील ित्येकाला पदोपदी प्रमळत 
होता. 

 
‘शाकुां तल’च्या नव्या यशामुळे कां पनीतील उत्साह वाढला. नाट्याप्रिनयाच्या जोर्ीने बालर्ांधवांचे 

र्ायनाचे प्रशक्षण चालूच होते. परांतु पुन्सहा एकदा मुजुमदाराांचा कां पनीतील एका महत्वाच्या व्यक्तीशी मतिेद 
झाला. ती व्यक्ती म्हणजे देवलमा्तरच. मुजुमदाराांच्या आप्रण देवलमा्तराांच्या सांघषाची पप्ररणती अशी 
झाली की देवलमा्तर प्रचरू्न कां पनी सोरू्न रे्ले. तालीम मा्तर म्हणून त्याांची जार्ा सचतोपांत रु्रव याांनी 
घेतली. रु्रव, बोर्स आदी कां पनीतील नटवर्ाने प्रकलो्कर, देवल याांच्या परांपरेतील नाट्यप्रशक्षण 
देण्याच्या पद्धतीचा जवळून अभ्यास केलेला होता. ते दोघे ्वतः अप्रिनयपटू होते व कां पनीचे आधार्तांि 
होते.त्याांच्या मार्गदशगनाखाली बालर्ांधवांची नट म्हणनू उमेदवारी सुरू होती. शकुां तला, सुिद्रा, वसांतसेना, 
नांप्रदनी वर्ैरे अर्ोदर र्ाजलेफया िपू्रमका बालर्ांधवांनी आत्मसात केफया आप्रण ते त्या यश्वी रीतीने 
रांर्मांचावर सादर करू लार्ले. ्वतांि नवी िपू्रमका त्याांनी तोपयंत केली नव्हती. प्रकलो्कर नाटक 
मांर्ळीला २५ वष ेपूणग झाली (१९०५). आधी मनातून दूर सारलेला कां पनीचा रौप्यमहोत्सव साजरा करण्याचा 
प्रवचार बालर्ांधवांच्या आर्मनामुळे मुजुमदाराांच्या मनात पुन्सहा र्ोकावला. पुण्यात ‘रु्प्तमांजूष’ नाटकाच्या 
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ियोर्ाने सुरुवात करावी आप्रण सवग नाटके महोत्सवी ्वरुपात करावी असे ठरले (१९०६). नारायणरावाांचे 
एका अथाने ‘बालर्ांधवग’ या नटश्रेष्ठामध्ये रुपाांतर होत असतानाचा हा कालखांर् होता. 

 
‘रु्प्तमांजूष’ च्या ियोर्ाप्रवषयी आप्रण एकूण रौप्यमहोत्सवाप्रवषयी कां पनीत कुतूहलयुक्त वातावरण 

होते. या उत्सवाकप्ररता िप्रसद्ध तबलावादक, हामोप्रनयमवादक, सांर्ीतकार आप्रण िप्रतप्रष्ठत रप्रसक मांर्ळी 
जमणार होती. त्याांच्या समोर नारायणरावाांना आपले कलारु्ण सादर करण्याची सांधी प्रमळणार होती. या 
वळेी वरे्ळीच घटना घर्ली. ‘रु्प्तमांजूष’च्या ियोर्ाच्या आदफया रािी नाटकमांर्ळीच्या प्रबऱ्हार्ी येऊन 
बालर्ांधवांचे मामा दत्तमूामा बालर्ांधवांना घरी घेऊन रे्ले! वर्ील मांर्ळींमधील नाट्यव्यवसायासांबांधी 
समज-अपसमज या र्ोष्टीला कारणीितू होते. वर्ील माणसाांकरू्न बालर्ांधवांना नाटकापासून परावृत्त 
करण्याचा ियत्न करण्याची ही दुसरी वळे होती. 

 
प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत राप्रहफयामुळे बालर्ांधवांची नाटकाशी सांबांप्रधत वातावरणाशी पूणग ओळख 

झाली होती व ते वातावरण त्याांना आवर्ले होते. आपफया अांर्च्या रु्णाांना येथे वाव प्रमळेल याबद्दल त्याांना 
खािी होती. काही िपू्रमका यश्वी रीतीने केफयामुळे त्याांचा आत्मप्रवश्वास वाढला होता. एका बाजूने 
नाटकाप्रवषयी ओढ व दुसऱ्या बाजूने वर्ीलधाऱ्याांच्या इच्छेप्रवरुद्ध जाऊन कोणतीही कृती करू नये अशी 
िावना या कािीत कुमार वयातील बालर्ांधवग सापर्ले होते. या वळेी मुजुमदाराांनी लोकमान्सय प्रटळकाांकरवी 
बालर्ांधवांच्या वप्रर्लाांना हमी देववली की “मुलाचां अकफयाण होऊ देणार नाही.”... त्यामुळे हा प्रवषय तेथेच 
सांपला असे ते ्वतः आपफया प्रनवदेनात म्हणतात. [आत्मपर लेखन : तो राजहंस एक : ले. बाळ सामंत—पृ. ३३३] तर 
मुजुमदार घरी जाऊन जातीने वप्रर्लाांना पटवनू आले असे चप्ररिकार व. शाां. देसाई साांर्तात. मुद्दा एवढाच 
की नाटकात जाऊन मुलर्ा प्रबघरे्ल ही प्रिती लोकाांच्या मनातून रे्ली नव्हती. यावर उतारा म्हणून १९०७ 
मध्ये बालर्ांधवांचे लग्न लावनू प्रदले रे्ले. याच अटीवर आईवप्रर्लाांनी त्याांना नाटकात काम करण्याची 
परवानर्ी प्रदली होती. 

 
प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीचा सौप्यमहोत्सव पार पर्ला. त्यावळेी र्ोसवदराव टेंबे िेक्षक म्हणून हजर 

होते. ‘रु्प्तमांजूष’ नाटकातील बालर्ांधवांचे दशगन त्याांना असे प्रदसले होते—“त्याांचा चेहरा िरलेला नव्हता. 
त्यामुळे त्याांचे नाक पारप्रशणीच्या नाकािमाणे चेहऱ्याच्या मानाने मोठे वाटायचे—पण सोंर् आकषगक प्रदसत 
असे. नवीनपणामुळे नेसण्या सवरण्यात टापटीप प्रदसून येत नव्हती” [माझा जीर्वन णर्वहार : गोसर्वर्दरार्व टेंबे—पृ.८९-९१] 
र्ोसवदराव टेंबे र्ांधवग काळातील नाटकाचे व सांर्ीताचे तज्ज्ञ होते. एक रांर्िमूीवरील कलावांत आप्रण 
आ्वादक समीक्षक म्हणनू र्ोसवदरावाांचे िाष्य प्रवचारात घेतले पाप्रहजे. 

 
प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी आपली ‘दशगनी हुांर्ी’ [बालगंधर्वव : व्यक्ती आणि कला : र्व. शां. रे्दसाई—पृ. २३] घेऊन 

मुांबईस आली. बालर्ांधवांच्या सुिद्रा (सौिद्र), सरोप्रजनी (मूकनायक) या िपू्रमका लोकप्रिय झाफया. 
कां पनीला पसैा प्रमळू लार्ला. एकापाठोपाठ एक ियोर् होऊ लार्ले. या काळात बालर्ांधवग इतराांनी उभ्या 
केलेफया िपू्रमका करीत होते. त्या िपू्रमकाांच्यामारे् प्रकलो्कर, िाऊराव कोफहटकर आदींचे आदशग होते. एक 
प्रवप्रशष्ट छाप तयार झालेला होता. कोफहटकराांच्या व इतर नाटककाराांच्या िपू्रमका िथमतः कृष्णराव र्ोरे व 
सचतोपांत रु्रव याांनी केलेफया होत्या. एका परीने बालर्ांधवांनी ्वतःला त्या पद्धतीच्या िपू्रमकेत पाप्रहले 
असाव.े त्यामुळे १९०७ पयंतच्या त्याच्या िपू्रमकाांबद्दल ‘कळसूिी बाहुली’ असे शब्द त्या काळचे एक िेक्षक 
िातखांरे् याांनी वापरले. [बालगंधर्वव : व्यक्ती आणि कला : र्व. शां. रे्दसाई—पृ. २५] १९०७ मधली ‘मप्रतप्रवकार’ (कोफहटकर) 
नाटकातली सर्वतीची िपू्रमका ही बालर्ांधवांची ्वतःची पप्रहली ्वतांि िपू्रमका आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

 

१९१० मध्ये ‘िेमशोधन’ या कोफहटकराांच्या नाटकातील ‘इांप्रदरा’ बालर्ांधवांनी ्वतःच्या पद्धीतीने 
पप्ररणामकारकतेने उिी केली. या नाटकात िथमच खाप्रर्लकराांनी बालर्ांधवांना अप्रिनयाची प्रशकवण 
प्रदली. आता अप्रिनयाचे रह्य त्याांना उमर्ले आहे असे यावळेी त्या काळातफया जाणकाराांनी म्हटले. 
बालर्ांधवग रािांप्रदवस कां पनीत राहून ‘नाट्यकले’ची मेहनत करीत होते. रांर्मांचाचा अनुिव घेत होते. 
कां पनीतले वातावरण खेळीमेळीचे व प्रजव्हाळ्याचे होते. पाच वषांनांतर त्याांच्या नाट्यकलेला ्वतःचा आकार 
प्रमळाला. या काळात ते रांर्मांचावर र्ात आप्रण खाजर्ीतही र्ाण्याचे कायगक्रम करीत. त्याांचा लौप्रकक वाढत 
होता. आता नानासाहेब जोर्ळेकर मालक होते व मुजुमदार व्यव्थापक होते. त्याांची सवांवर करर्ी नजर 
होती. र्ायन आप्रण नाटक याांपलीकरे् बालर्ांधवांना दुसरे जर् प्रदसत नव्हते. र्ायक नट म्हणून 
बालर्ांधवांच्या ठायी सवांपेक्षा काही वरे्ळे आप्रण मौफयवान आहे हे खाप्रर्लकराांना ‘िेमशोधन’च्या तालमी घेत 
असताना जाणवले असाव.े त्यानांतर तोपयंत र्द्य नाटके प्रलहून प्रवयायात झालेफया खाप्रर्लकराांनी सांर्ीत 
नाटक प्रलप्रहले. १२ माचग १९११ रोजी ‘सांर्ीत मानापमान’ या खाप्रर्लकरकृत नाटकाचा िथम ियोर् होईल 
असे प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीतफे काही प्रदवस आधी जाहीर झाले. त्यात नाप्रयकेची िपू्रमका बालर्ांधवांची 
असणार हेही िप्रसद्ध झाले. त्या प्रदवशीची पहाट होण्यापूवी बालर्ांधवांची एकुलती एक मुलर्ी थोड्या 
आजाराचे प्रनप्रमत्त होऊन मतृ्युमुखी पर्ली. मुजुमदाराांनी नाटकाचा ियोर् रद्द करण्याचे ठरवले. पण 
बालर्ांधवांनी तसे होऊ प्रदले नाही. अपत्यमृत्यूचे दुःख प्रर्ळून ते रांर्मांचावर उिे राप्रहले. व्यक्ती म्हणनू 
नारायणराव आप्रण नट म्हणनू बालर्ांधवग या दोहोंमध्ये एक न तुटणारा तांतू प्रनमाण झाला होता. तो प्रवलक्षण 
प्रचवट आप्रण चैतन्सयदायी होता. 

 
‘मानापमान’ या नाटकाने काही नव्या िथा पार्फया. खाप्रर्लकराांसारयाया वैचाप्ररक लेखन करणाऱ्या 

र्द्य नाटककराने िथमच नाटकासाठी पदरचना केली. परांतु ्वतःच्या नाटकाचे सांर्ीत ्वतः देण्याची रूढ 
पद्धत न ्वीकारता त्याांनी ्वतांि सांर्ीतकाराकरे् पद्याांना चाली देण्याची जबाबदारी सोपवली. र्ोसवदराव 
टेंबे याांनी ‘मानापमान’ मधील पदाांना चाली प्रदफया. याचा अथग ‘सांर्ीत प्रदग्दशगक’ ही सांकफपना तयार झाली. 
‘मानापमान’ हे रोमपँ्रटक असे सांर्ीत नाटक आहे. तत्पूवीच्या ऐप्रतहाप्रसक, पौराप्रणक, सामाप्रजक, 
िहसनात्मक इत्यादी ्वरूपाच्या नाटकाांपेक्षा या नाटकाची िकृप्रत वरे्ळी ठरली. या वळेेपयंत बालर्ांधवग 
आप्रण ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ याांतील सांबांध अप्रधक जवळचे झाले होते. र्ायक नट म्हणून बालर्ांधवांच्या 
उमलत्या व्यल्क्तमत्त्वामुळे कां पनीतले वातावरण अप्रधक उते्तजक व कायगशील बनले होते. लर्तच्या िप्रवष्यात 
बालर्ांधवग िाधान्सयाने खाप्रर्लकराांच्या िप्रतिेचे वाहक ठरले. हा खाप्रर्लकराांइतकाच बालर्ांधवांचा प्रवजय 
होता. ‘मानापमान’ नाटकाच्या पप्रहफया ियोर्ाला िचांर् यश प्रमळाले. या ियोर्ातील िमुख िपू्रमकाांची 
श्रेयनामावली अशी होती— धैयगधर (जोर्ळेकर), िाप्रमनी (बालर्ांधवग), लक्ष्मीधर (बोर्स), प्रवलासधर 
(पेठे), आक्कासाहेब (पेटकर). ‘मानापमान’ मधील जोर्ळेकर-बालर्ांधवग ही धैयगधर-िाप्रमनीची जोर्ी 
अप्रद्वतीय ठरली आप्रण बालर्ांधवांचे नाव सवगतोमुखी झाले. 

 
शकुां तला ते िाप्रमनी हा बालर्ांधवांच्या िपू्रमकाांचा िवास प्रवशषे अर्थळे न येत पार पर्ला. पण 

‘मानापमाना’च्या िथम ियोर्ानांतर आठ मप्रहन्सयाांतच जोर्ळेकराांचे काप्रवळीच्या आजारामुळे प्रनधन झाले. 
(१५-११-१९११). त्याांच्यानांतर त्याांची जार्ा घेणारा नायक शोिावा असा उमदा र्ायक नट कां पनीत नव्हता. 
प्रशवाय कां पनीची धुरा खाांद्यावर वाहणारी, मनप्रमळाऊ ्विावाची आप्रण खांबीर नेतृत्व देणारी, मालक म्हणनू 
जोर्ळेकराांची जार्ा घेऊ शकणारी दुसरी समथग व्यक्ती नव्हती. तेव्हा नायक म्हणून काम करण्यास 
र्ोसवदराव टेंबे याांना सवांनी प्रवनांती केली. टेंबे प्रदसायला राजसबरे् होते. प्रशवाय अभ्यासू व मेहनती होते. 
त्याांना सांर्ीताची जाण होतीच. तरीही िा्करबुवा बखफयाांनी त्याांना र्ाण्याांची ्वतांिपणे तालीम प्रदली. 



 
अनुक्रमणिका 

 

खाप्रर्लकराांनी नाटकातील र्द्य सांवाद घोटवनू घेतले. टेंबे नायक म्हणनू उिे राप्रहले. पुन्सहा ‘मानापमान’ 
र्ाजू लार्ले. या सुमारास सौिद्र नाटकातील नायकाच्या, अजुगनाच्या िपू्रमकेकप्ररता लेले नावाच्या र्ृह्थाची 
प्रनवर् झाली. मध्यांतरी कां पनी सोरू्न रे्लेले कृष्णराव र्ोरे पुन्सहा परत आले. परांतु नाप्रयकेचे ्थान 
बालर्ांधवांकरे्च राप्रहले. 

 
खाप्रर्लकर-बालर्ांधवग युती बालर्ांधवांना लािदायक ठरली होती. १९१३ साली खाप्रर्लकराांनी 

प्रलप्रहलेफया नव्या ‘प्रवद्याहरण’ नाटकाचा िथम ियोर् प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीतफे रांर्िमूीवर झाला. तो 
िेक्षकाांना फार आवर्ला. त्या ियोर्ात कचाची िपू्रमका टेंबे याांनी, देवयानीची बालर्ांधवांनी, शुक्राचायाची 
र्ोरे याांनी, तर युवराजची बोर्स याांनी पार पार्ली. हे नाटक सवांच्याच पूवीच्या लौप्रककात िर टाकणारे 
ठरले. बालर्ांधवांचे र्ाणे आप्रण अप्रिनय उत्कृष्ट वठू लार्ला. यशाकरू्न यशाकरे् ही त्याांच्या 
नाट्यव्यवसायाची प्रदशा ठरली. रांर्िमूीवरील िप्रथतयश नाप्रयका म्हणनू ते ल््थर झाले. पण हे ‘प्रवद्याहरण’ 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ व बालर्ांधवग याांच्यातील प्रमित्वाचे माि अखेरचे पवग ठरले. कां पनीत मालकीबाबत 
व इतर ध्येयधोरणाांबाबत उलथापालथ झाली. ‘प्रवद्याहरण’ रांर्िमूीवर आफयानांतर दोन मप्रहन्सयाांनी बालर्ांधवग 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ मधून प्रविक्त झाले. 

 
बालर्ांधवग, टेंबे आप्रण बोर्स या ियींनी नवी नाटक कां पनी काढण्याचे ठरवले. आता बालर्ांधवग या 

नावाला सांर्ीत रांर्िमूीवर एक ्वयांपूणग मूफय िाप्त झाले होते. म्हणूनच सुरवातीला जरी नवीन कां पनीसाठी 
‘न्सयू प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ या नावाची चचा झाली तरी नांतर, िप्रसद्ध समीक्षक आप्रण नाटककार न. सच. 
केळकर, खाप्रर्लकर आप्रण इतराांच्या सफफयाने ५-७-१९१३ रोजी ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ हे नाव धारण करून 
नवी कां पनी अल््तत्वात आली. खाप्रर्लकराांचा बालर्ांधवांवर आप्रण पयायाने ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’वर लोि 
होता. र्ांधवग नाटक मांर्ळीच्या नाटकाांची त्याांनी कसून तालीम करून घेतली. बालर्ांधवांनी झर्झरू्न मेहनत 
केली. प्रदवसा तीन तास व सांध्याकाळी सहानांतर, जेवणाची वळे सोरू्न रािी बारापयंत तालमी होत असत. 
त्यामुळे काही वळेेस बालर्ांधवांना दुसऱ्या प्रदवशी उठायला उशीर होत असे. पढेु त्याांचे वळेापिक प्रबघर्त 
असे. पण खाप्रर्लकराांनी ते उप्रशरा उठणे क्षम्य मानले. 

 
मुांबईत एलप्रफन्स्टन प्रथयेटरमध्ये प्रद. ३-९-१९१३ रोजी ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’च्या ‘मूकनायक’ या 

पप्रहफया नाटकाचा ियोर् झाला.तो व नांतरचे शप्रनवार-रप्रववारचे ‘शापसांभ्रम’, ‘मानापमान’ नाटकाांचे 
ियोर्ही रांर्ले. त्यावळेी बालर्ांधवग वर्ैरेंच्या प्रवनांतीला मान देऊन एकेकाळचे ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’चे 
व्यव्थापक-व्यवहारतज्ज्ञ सिबकराव साठे, एका वषासाठी ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’त व्यव्थापक म्हणनू आले. 
याबद्दल िेक्षक नाराज होतील अशी प्रिती सवांना वाटत होती. पण ती अनाठायी ठरली. नाटकाशी सांबांप्रधत 
माणसाांकरे् एकूण समाज ्वच्छ नजरेने पाहत नव्हता. नाट्यव्यवसायातील अनेकाांची वार्णूक, व्यवहार व 
प्रशष्टाचाराला सोरू्न असे हे त्याचे कारण होते. माि ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’चा या र्ोष्टीला अपवाद होता. 
‘र्ांधवग नाटक मांर्ळीतील िमुख व्यक्ती प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीमधून प्रविक्त होत असताना कां पनीच्या 
िप्रतष्ठलेा तर्ा जाईल अशी वतगणूक त्याांच्याकरू्न घर्ली नाही. कां पनीतून बाहेर पर्ताना दोन मप्रहन्सयाांची 
नोटीस देऊन सवग व्यवहार कायदेशीर झाले होते. या दोन मप्रहन्सयाांच्या मुदतीत बालर्ांधवग, बोर्स, टेंबे व 
त्याांचे इतर सहकारी प्रमि कां पनीशी िामाप्रणक राप्रहले. नाटकाांचे ियोर् ठरफयािमाणे होत होते. नटवर्ग 
आपापली कामे पूवीइतक्या चोखपणे करीत होता. ियोर्ाांना र्दी होत होती. ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ला 
पैसा प्रमळत होता. दौरे काढले जात होते. बालर्ांधवग आदींनी कां पनीशी बाांधीलकी मानली होती. प्रकलो्कर 
नाटक मांर्ळी’ ची नाट्यव्यवसायाशी प्रनष्ठा होती. ती प्रनष्ठा िधान होती, माणसे र्ौण होती सकवा असेही की 
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बालर्ांधवांसकट सवांच्या अांतःकरणात असणारी प्रकलो्कराांबद्दलची आप्रण कां पनीबद्दलची कृतज्ञता त्याांतून 
िर्ट होत होती. या काळात म्हणजे १९ जून १९१३ ह्याप्रदवशी नोटीस प्रदली त्या प्रदवसापासून ‘र्ांधवग नाटक 
मांर्ळी’ सुरू होईपयंत सौिद्र, मानापमान आप्रण प्रवद्याहरण नाटकाांचे जा्तीत जा्त ियोर् केले रे्फयाची 
नोंद आहे. 

 
र्ांधवग कां पनीची नाटके सुरू झाली. तेव्हा मूकनायक, मानापमान, प्रवद्याहरण या नाटकाांच्या 

नाप्रयकाांसाठी र्ोसवदराव टेंब ेयाांनी मुांबई, पुणे, इांदूर येथील सरदार दरकदाराांच्या घराांतून िपकेदार शालू-
शलेे प्रमळवनू आणले. त्याांचा बालर्ांधवांना उपयोर् झाला. र्ांधवग कां पनीच्या नाटकातील, र्ोळ्याांना 
सुखावणारे उांची शालू आप्रण अशा उांची वस्त्रािरणाांनी नटलेफया बालर्ांधवांना पाहणे याचा िेक्षकाांना मोह परू् 
लार्ला. उत्पन्नाची आप्रण खचाची तोंर्प्रमळवणी व्हावी एवढ्ापुरती याची दाखल जार्रूकतेने घेतली रे्ली. 
रांर्मांचावरील बालर्ांधवगदशगन मनोहर व सुखद असणे ही ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’च्या नाटकाांतील एक महत्वाची 
र्ोष्ट ठरली. 

 
या सुमारास देवल मा्तर ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’त आले. प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी देवलाांनी १९०६ 

मध्ये सोर्ली होती. ते िामुयायाने र्ांधवग-िेमामुळे १९१३ मध्ये पुन्सहा नाट्यव्यवसायात आले. बालर्ांधवांवर िेम 
करणारे, त्याांच्या सांपकात येण्यास उत्सुक असणारे, त्याांच्या नाटक कां पनीला िाांर्वल देऊ इल्च्छणारे, 
नाटकात काम करण्याची सांधी प्रमळवण्याची इच्छा असणारे, लहानमोठे कलावांत आप्रण इतर काही मान्सयवर 
र्ांधवग नाटक मांर्ळीत आफयाने कां पनीची िप्रतष्ठा वाढली. ‘लप्रलतकलादशग’ नावाच्या कां पनीतील प्रवनोदी काम 
करणारे िप्रसद्ध नट केशवराव देवधर आप्रण दुसऱ्या एका कां पनीतील सदाप्रशव रानरे् नावाचे र्द्य स्त्री िपू्रमका 
करणारे एक देखणे नट ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’त आले. कोफहापुरात नृत्यपथकात काम करणारा शाांताराम 
वणकुदे्र नावाचा मुलर्ा ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’त आला. नाटकातील लहान मुलाांच्या नृत्यात त्याने िार् घेतला 
होता. (पढेु हा मुलर्ा प्रचिपटसृष्टीत व्ही. शाांताराम नावाने िप्रसद्ध झाला.) िप्रसद्ध सांर्ीतकार व 
छायाप्रचिकार दादा लारू् हे प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत बालर्ांधवग असफयापासून होते. ते आता ‘र्ांधवग नाटक 
मांर्ळी’त आले. त्याांच्या छायाप्रचिाांमुळे बालर्ांधवांच्या िप्रसद्धीस हातिार लार्ला. ज्या ‘शाकुां तल’, ‘सौिद्र’ 
नाटकाांना प्रकलो्कराांनी ‘केशराचे शते’ म्हटले होते त्या नाटकाांचे हक्क त्याांच्या पत्नीकरे् होते— ते 
बालर्ांधवांनी रामराज्यप्रवयोर् या प्रतसऱ्या नाटकासप्रहत त्याांच्याकरू्न प्रमळवले. ‘सौिद्र’ प्रदमाखात उिे 
करण्यासाठी प्रकमती कपरे् इत्यादी खरेदी केले. ‘सौिद्र’, ‘शाकुां तला’चे ियोर् अपेके्षिमाणे यश्वी ठरले. 

 
पण बालर्ांधवांचे अत्यांत जवळचे एक पांप्रर्त नावाचे प्रमि आप्रण र्ोसवदराव टेंबे याांच्यात काही 

प्रनप्रमत्ताने तेढ प्रनमाण झाली. ती प्रवकोपाला जाऊन १९१५ मध्ये र्ोसवदराव टेंबे कां पनी सोरू्न रे्ले. टेंबे रे्ले 
तरी नाट्यियोर्ाांवर फारसा प्रवपरीत पप्ररणाम झाला नाही. कारण आता िेक्षकाांना फक्त बालर्ांधवांवर दृष्टी 
कें प्रद्रत करण्याची सवय लार्ली होती. परांतु थांर् पाण्याची अांघोळ व बफग  घालून पाणी प्रपण्याचा अप्रतरेक 
झाफयामुळे या सुमारास बालर्ांधवांचा घसाच बसला. आवाजाला सांपूणग प्रवश्राांती देण्याकप्ररता नाट्यियोर् बांद 
ठेवणे त्याांना िार् पर्ले. साहप्रजकच कां पनीचे उत्पन्न घटले. नाटक कां पनीच्या खचात राहणे, जेवणे, 
इत्यादींमध्ये कोणतीही कपात झाली नाही. अशा चढउताराच्या काळात सवगसाधारण नटवर्ग सोईिमाणे नव्या 
नव्या नाटक कां पन्सयाांतून तर कधी र्ांधवग कां पनीतून कामे करीत राप्रहला. या पद्धतीचे नटवर्ाचे जाणेयेणे र्ांधवग 
कां पनीला लािदायक ठरले नाही. 

त्यातच ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ने देवलाांचे ‘फाफरु्नराव’ हे र्द्य नाटक ‘सांर्ीत सांशयकल्लोळ’ या नावाने 
रांर्िमूीवर आणण्याची तयारी चालवली असताना १४ मे १९१६ रोजी देवल ्वर्गवासी झाले. मराठीतील 
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सवोत्कृष्ट प्रवनोदी नाटक म्हणून या नाटकाचा बोलबाला झालेला होता. त्याला सांर्ीत साज िाप्त होणार हे 
समजताच िेक्षक आतुरतेने त्या नाटकाची आप्रण बालर्ांधवांच्या नाटकातील नव्या दशगनाची वाट पाहू लार्ले 
होते. देवलाांच्या मृत्यूनांतर ‘सांर्ीत सांशयकल्लोळ’ हे नाटक ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ने रांर्िमूीवर आणले. त्या 
ियोर्ात बालर्ांधवांनी रेवतीची –एका सुांदर र्प्रणकेची िपू्रमका केली. इतर िपू्रमकाांमध्ये अप्रश्वनशटे- पेटकर, 
फाफरु्नराव -बोर्स, कृप्रतका- सदाप्रशव रानरे् असे नट होते. या नाटकात बालर्ांधवांच्यािमाणे बोर्साांचे 
फाफरु्नरावाचे कामही अप्रतशय उठावदार होत असे. १९१६ पासून मुांबई, पुणे येथे ‘सांशयकल्लोळ’चे धर्ाक्याचे 
ियोर् चालू झाले. त्याबरोबर इतर नाटके देखील होत होती. ‘सांशयकल्लोळ’ चे नाट्य मनाची अशी काही 
पकर् घेत होते की एका वळेी अनेक नाटक कां पन्सयाांचे या नाटकाचे यश्वी ियोर् चालू होते. या नाटकाने 
‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ला िरपूर उत्पन्न प्रमळवनू प्रदले. बालर्ांधवग कमालीचे लोकप्रिय झाले. बालर्ांधवांच्या 
बाबतीत सांर्ीत रांर्िमूीचे पप्ररमाण बदलले. म्हणजे असे की नाटकातील सांर्ीताचा ििाव, नटाचे त्याच्या 
िपू्रमकेतून िर्ट होणारे व्यल्क्तमत्व, नाटकातील िसांर्ातून प्रनमाण झालेफया शोक, प्रवषाद, हषग आदी िावना 
आप्रण नाटकातील नेपर्थ्य वर्ैरे सवग सांदिग ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’च्या नाटकात बालर्ांधवांशी केवल्वरूपी 
जोर्ले रे्ले व ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ मराठी सांर्ीत रांर्िमूीवरची आघार्ीची नाटक कां पनी असफयामुळे हीच 
आदशग व्यव्था असली पाप्रहजे अशी काही काळ तरी रप्रसकाांची वृथा समजूत झाली. यात बालर्ांधवांचा 
उणेपणा होता, असे नव्हते तर त्या प्रवप्रशष्ट काळात सांर्ीत रांर्िमूीचे पयावरण तसे होते एवढे म्हणता येईल. 

 
 बालर्ांधवांच्या कलारु्णाांना सवगथैव वाव प्रमळेल अशी नाप्रयका खाप्रर्लकराांच्या नवीन प्रलप्रहलेफया 

‘्वयांवर’ नाटकातून पुढे आली. १० प्रर्सेंबर १९१६ रोजी मुांबईत ‘्वयांवर’ या नाटकाचा िथम ियोर् झाला. 
त्यात ‘रुल्क्मणी’ची िपू्रमका बालर्ांधवांनी केली. कृष्ण— बोर्स, िीष्मक— पांढरपूरकर, रुल्क्म— पेटकर, 
महाराणी— सावकार, ्नेहलता— रानरे् अशा इतर नटाांनी केलेफया िपू्रमका होत्या. या नाटकातील 
बालर्ांधवांची िपू्रमका उत्कृष्ट ठरली. यातील सांर्ीत अमयाद लोकप्रिय झाले. 

 
या नाटकापासून बालर्ांधवग केवळ मराठीतच नव्हे तर अमराठी िेक्षकाांतही प्रिय झाले. र्ायनाच्या 

बरोबरीने बालर्ांधवांच्या अप्रिनयाचे सूक्ष्म पैलू त्यात िर्ट झाले. ‘्वयांवर’ नाटकाचे पर्दे, नेपर्थ्य वैिवशाली 
होते. ्वयांवर इतके व असे र्ाजले की ‘्वयांवर म्हणजे पैसा आप्रण पैसा म्हणजे ्वयांवर असे ठरून रे्ले.’ 
[‘माझी भूणमका’ : गिपतरार्व बोडस – पृ. २५२] 

 
नटमांर्ळीपैकी फेबु्रवारी १९१७ मध्ये दत्तोपांत पेटकर याांनी इहलोकीची यािा सांपवली. ‘र्ांधवग नाटक 

मांर्ळी’चे आप्रण बालर्ांधवांचे तीन नायक पाच वषात दुरावले. त्यानांतर बोर्साांनी अप्रतशय मेहनत घेऊन 
नायक म्हणून पांढरपूरकरबुवाांची तयारी करवनू घेतली. ‘्वयांवर’चे ियोर् होतच राप्रहले. 

 
त्या वषी एप्रिल मप्रहन्सयात कोफहटकराांचे ‘सहचाप्ररणी’ हे नाटक ‘बालर्ांधवग नाटक मांर्ळी’ने 

रांर्िमूीवर आणले. हे तथाकप्रथत प्रवनोदी नाटक िेक्षकाांना रुचले नाही. 
 
१९१३ मध्ये ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ अल््तत्वात आली तेव्हापासून जवळ जवळ १९१७ पयंत 

खाप्रर्लकराांचे ‘्वयांवर’ आप्रण कोफहटकराांचे ‘सहचाप्ररणी’ ही दोन ्वतांि नवी नाटके कां पनीने रांर्िमूीवर 
आणली. तीही, प्रर्सेंबर १९१६ व फेबु्रवारी १९१७ मध्ये म्हणजे केवळ दोन मप्रहन्सयाांच्या अांतराने, आणली होती. 
नवीन नाटकाांपैकी ‘सहचाप्ररणी’ अयश्वी ठरले.तोपयंत ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ जुन्सया र्ाजलेफया नाटकाांचे 
ियोर् करीत होती. त्यात बालर्ांधवग नाप्रयकेच्या िपू्रमकेत होते. अशा वळेी आपफया कां पनीतफे आणखी एखादे 
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नव ेनाटक रांर्िमूीवर आणाव ेअशी इच्छा त्याांना होणे साहप्रजक होते. त्या वळेी इतर नाटक कां पन्सया देखील 
प्रकलो्कर, देवल, खाप्रर्लकर, र्र्करी, वासुदेवशास्त्री खरे, इत्यादी नाटककाराांची नवी आप्रण जुनी नाटके 
करीत होत्या. व्यवसायात ्पधा असणे अपप्ररहायग होते व तशी ती होतीही. माि एकमेकाांप्रवरुद्ध तेढ नव्हती. 
व्यावसाप्रयक यशापयशाचे पप्ररणाम प्रवकोपाला जाऊन एकमेकाांच्या उत्कषामध्ये हेतुपूवगक बाधा आणण्याचे 
िकार लप्रलतकलादशग, शाहू नर्रवासी, बळवांत, प्रकलो्कर, र्ांधवग याांसारयाया आघार्ीच्या नाटक 
कां पन्सयाांमध्ये घर्ले नाहीत. उलट काही प्रवप्रशष्ट पप्ररल््थतीत या कां पन्सयाांतील व्यक्तींनी एकमेकाांना सहाय्यही 
केले. 

 
या वळेी राम र्णेश र्र्करी याांची अनेक सांर्ीत नाटके रांर्िमूीवर र्ाजत होती. परांतु १९१८ पयंत 

र्ांधवग नाटक मांर्ळीला र्र्कऱ्याांचे नाटक प्रमळाले नव्हते. र्र्करी मा्तराांचे आप्रण बालर्ांधवांचे सांबांध 
सुरवातीच्या काळात सलोयायाचे नव्हते. तरी नांतर ्नेहाचे सांबांध प्रनमाण झाले. र्र्कऱ्याांनी या सुमारास 
बालर्ांधवग, बोर्स आदींना ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ कप्ररता दोन सांिाव्य नाटकाांची कथानके साांप्रर्तली. त्याांची 
शीषगके होती – ‘तोर् ही माळ’ व ‘एकच प्याला’. एका सुप्रशप्रक्षत पुरुषाच्या जीवनाचा दारूच्या व्यसनापायी 
नाश होतो – या प्रवषयाचे ‘एकच प्याला’चे कथानक बालर्ांधवांना रुचले. र्र्कऱ्याांनी ‘एकच प्याला’ या 
नाटकाचा र्द्य िार् प्रलप्रहला. परांतु २३-१-१९१९ रोजी र्र्कऱ्याांचे देहावसान झाले. तत्पूवी र्र्कऱ्याांनी 
प्रव.सी. रु्जगर याांना या नाटकातील पदे रचण्याची प्रवनांती केली होती. त्यािमाणे रु्जगराांच्या पदाांसप्रहत ‘एकच 
प्याला’ या नाटकाचा २०-२-१९१९ रोजी बर्ोदे येथे सयाजीराव र्ायकवार्ाांच्या वाड्यावर खाजर्ी ियोर् 
झाला. अथात या ियोर्ाला महाराज व त्याांच्या राजघराण्यातील नातेवाईक आप्रण सरदार दरकदाराांचा मोठा 
समुदाय उपल््थत होता. महाराजाांना ‘एकच प्याला’ इतके आवर्ले की त्याांनी ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ला 
वषासनाच्या रकमेबरोबर दोन हजार रुपये प्रबदार्ी प्रदली. या नाटकात बालर्ांधवग साध्या कपड्यात सोज्वळ 
िपू्रमकेत होते. 

 
हे बालर्ांधवांचे शवेटचे परमोच् यशाचे नाटक ठरले. ‘्वयांवरा’च्या यशापासून िेरणा घेऊन 

खाप्रर्लकराांनी ‘द्रौपदी’ हे आणखी एक पौराप्रणक नाटक प्रलप्रहले. र्ांधवग मांर्ळी हे नाटक रांर्िमूीवर 
आणण्याची तयारी करू लार्ली. या काळात नाटक कां पनीत पुन्सहा घर्ामोर्ी झाफया. बालर्ांधवांचे प्रमि 
पांप्रर्त याांनी कां पनीच्या नावावर बरेच कजग काढले. बालर्ांधवांना ्वतःला खचावर बांधन घातलेले रुचत 
नव्हते. जो पयंत कां पनीच्या मालकीत िार्ीदारी होती तोपयंत असे बांधन येत राप्रहले. यातून असांतोष प्रनमाण 
झाला. बोर्स १-१२-१९१९ रोजी कां पनीतली िार्ीदारी सोरू्न रे्ले. आता बालर्ांधवग ‘र्ांधवग नाटक कां पनी’चे 
एकमेव मालक झाले. मुांबईत ‘द्रौपदी’ या नाटकाचा िथम ियोर् प्रद. १२-१२-१९२० रोजी झाला. या 
नाटकातील कपरे्, दाप्रर्ने, देखाव ेयाांसाठी अफाट खचग करण्यात आला व तशा अथाची जाप्रहरात करण्यात 
आली. परांतु नाटक िेक्षकाांना आवर्ले नाही. बालर्ांधवांचे र्ायन आप्रण अप्रिनय एवढ्ावर हे नाटक तरून 
नेले रे्ले. यानांतर एक आशादायक घटना घर्ली. ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’च्या प्रहतसचतकाांच्या प्रवनांतीवरून 
१९२१ मध्ये बोर्स र्ांधवग नाटक मांर्ळीत रु. ३०० पर्ारावर परत आले. त्याच वषी पांप्रर्ताांवर फौजदारी 
खटला होऊन सुनावणी सुरू झाली.आप्रण पांप्रर्ताांना तुरुां र्ात जाव ेलार्ले.आर्मथक दृष्टया प्रबकट पप्ररल््थती 
असताना, बोर्स परत आफयामुळे नव्या उत्साहात कां पनीचे ियोर् सुरू झाले. सन १९२१ च्या ‘मे’ मप्रहन्सयात 
मुांबईतील ियोर्ानांतर कां पनी पुण्यास जाण्याच्या प्रवचारात असताना सावकाराच्या पठाणाने कां पनीवर टाच 
आणली.कां पनीला १ लाख ८० हजार रुपये एवढे कजग होते. बालर्ांधवग या वळेी ३३ वषांचे होते आप्रण त्याांना 
या कजाची सुतराम कफपना नव्हती. 
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यानांतर बालर्ांधवांच्या सुहृदाांनी आप्रण प्रहतसचतकाांनी त्याांना एक लाख रुपयाांची थैली अपगण 
करण्याची इच्छा दशगप्रवली आप्रण कजगफेर्ीची मुदत वाढवनू घेतली. 

 
कां पनीचे रांर्िमूीवरील यशापयश बालर्ांधवांच्या जर्ण्याशी अतूटपणे बाांधले रे्ले होते. कजामुळे 

त्याांचे जीवनच असणारे नाटक बांद पर्णार होते. थैली ् वीकारली तर नाटक हव ेतसे अखांप्रर्त चालू रहाणार 
होते. पण धमादाय थैली ्वीकारण्यात मानहानी होती. ्वतः ्वतःचा तेजोिांर् केफयािमाणे होणार होते. 
बालर्ांधवग धमगसांकटात सापर्ले होते. सुसा्ं कृत माणसाच्या ठाई ्वाप्रिमानाचा अांतर्गत पीळ असतो. एखाद्या 
सत्वपरीके्षच्या वळेीच त्याचे अल््तत्व उठावदारपणे लक्षात येऊ शकते. नाटकातील िपू्रमकाांतून घर्णारे 
बालर्ांधवांचे सुसां्कृत दशगन हा त्याांनी िपू्रमकाांकप्ररता ्वीकारलेला वरवरचा मुलामा नव्हता. त्याांनी थैली 
्वीकारण्यास नकार प्रदला; त्याांच्या या कणखर ्वाप्रिमानदशगनामुळे त्याांचे सुसां्कृत व्यल्क्तमत्व 
लोकमानसावर अप्रधक ठसले. ‘माझ्या चकुीमुळे झालेले कजग माझे मलाच फेर्ले पाप्रहजे’ हा प्रनिय त्याांनी 
जाहीर केला. 

 
१९२० मध्ये लोकमान्सय प्रटळक वारले आप्रण महाराष्रातील प्रटळक युर्ाचा शवेट झाला. प्रटळकाांनी 

नारायणाला ‘बालर्ांधवग’ बनवले होते. हा एक कृतज्ञ दुवा प्रटळक आप्रण बालर्ांधवग याांच्यात होता. महात्मा 
र्ाांधींनी ‘प्रटळक ्वराज्य फां र्’ काढायचा ठरवला. त्याकप्ररता बालर्ांधवांचे एक प्रहतसचतक र्ॉ. िर्कमकर 
आप्रण केशवराव िोसले या दोघाांनी प्रमळून ‘मानापमाना’चा ियोर् करावा आप्रण उत्पन्न प्रटळक फां र्ाला द्याव े
अशी कफपना त्याांच्यापढेु ठेवली. बालर्ांधवांनी ती ् वीकारली. केशवराव िोसले ‘लप्रलतकलादशग’ कां पनीतफे 
‘मानापमान’ करीत असत. त्याांची धैयगधराची िपू्रमका लोकप्रिय होती.त्याांची र्ायकी बालर्ांधवांपेक्षा वरे्ळ्या 
जातकुळीची, तेज्वी व आकषगक होती. लप्रलतकलादशग आप्रण र्ांधवग नाटक मांर्ळी याांनी प्रमळून ८-७-१९२१ 
रोजी मुांबईत बाळीवाला थेटर येथे सांयुक्त ‘मानापमान’ नाटकाचा ियोर् केला. त्यात ‘िाप्रमनी’च्या िपू्रमकेत 
बालर्ांधवग, धैयगधर – िोसले, लक्ष्मीधर – बोर्स, प्रवलासधर – वालावलकर, आक्कासाहेब – चाफेकर असे 
नट होते. या ियोर्ाला पप्रहफया राांरे्चे रु. १००/- आप्रण शवेटच्या राांरे्चे रु. ५/- असे प्रतप्रकट ठेवले होते. या 
एका ियोर्ातून रु. १६,०००/- इतके प्रवक्रमी उत्पन्न झाले. खचग वजा जाता सवग पैसे प्रटळक फां र्ाला प्रदले 
रे्ले. 

 
२१-७-१९२१ रोजी पुन्सहा दोघाांचा सांयुक्त ‘सौिद्र’ नाटकाचा ियोर् झाला. (सुिद्रा – बालर्ांधवग, 

अजुगन – िोसले, नारद – मा्तर कृष्णा), ‘मानापमाना’त केशवराव िोसले तर ‘सौिद्रा’त बालर्ांधवग सरस 
ठरले. हे मराठी नाट्यसृष्टीतले अप्रव्मरणीय ियोर् ठरले. 

 
सांयुक्त ियोर् करून र्ांधवग कां पनीचे कजग कदाप्रचत् लवकर फेर्ता आले असते. पण केवळ तीन 

मप्रहन्सयातच प्रद. ४-१०-१९२१ रोजी केशवराव िोसले याांचा प्रवषमज्वराने अांत झाला. बालर्ांधवांना सांर्ीताची 
तालीम देऊन तरबजे करण्यात ससहाचा वाटा असणारे िा्करबुवा बखले प्रद. ८-४-१९२२ रोजी प्रनधन 
पावले. र्ांधवग कां पनीच्या सुरवातीस असणारे र्ोसवदराव टेंबे कां पनीत नव्हते, र्र्करी याांचे देहावसान झाले 
होते. बोर्साांना िकृप्रतअ्वा्र्थ्यामुळे नवा करार करूनही प्रनवृत्त व्हाव े लार्ले. या वळेी व्यवहारकुशल 
बॅप्रर्टर लार्साहेब, श्रीपाद कृष्ण कोफहटकर, नाट्याचायग खाप्रर्लकर हे बालर्ांधवांचे प्रनकटवती ्नेही-
प्रहतसचतक सोबत होते. ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’चे कजग प्रफटेपयंत मी ‘द्रौपदी’ नाटकाचे पैसे घेणार नाही असे 
खाप्रर्लकराांनी जाहीर केले. कजगफेर्ीसाठी कां पनी धर्ाक्याने ्वयांवर, मानापमान, प्रवद्याहरण, सौिद्र, 
एकच प्याला ही नाटके करीत होती. बालर्ांधवांनी आपफया बळकट खाांद्यावर नाटकाांची धुरा पेलून धरली. 
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त्याांचे र्ायन, त्याांचा अप्रिनय, त्याांचे सुिर् दशगन र्दी खेचत होते. ‘्वयांवर’ िथम श्रेणीचे, ‘एकच प्याला’ 
प्रद्वतीय श्रेणीचे व केवळ बालर्ांधवांमुळे ‘द्रौपदी’ नाटक तृतीय श्रेणीचे उत्पन्न प्रमळवनू देत होते. 

 
१९२२ मध्ये बालर्ांधवांनी कोफहटकराांचे ‘वीरतनय’ र्ांधवग कां पनीतफे रांर्िमूीवर आणले. त्यात त्याांनी 

शूरसेन ही पुरुष नायकाची िपू्रमका केली.िेक्षकाांनी एक दोन ियोर्ाांमध्येच बालर्ांधवांना नायक म्हणनू 
्वीकारण्यास नकार प्रदला. पुन्सहा बालर्ांधवांना स्त्री िपू्रमकाांचा आधार घ्यावा लार्ला. माि यानांतरची नवी 
नाटके यश देऊ शकली नाहीत. पण बालर्ांधवांचे नट म्हणनू यश सांर्ीत नाटक, अप्रिनयकौशफय आप्रण त्याांचे 
व्यल्क्तमत्व या ियींवर प्रनिगर होते. त्यामुळे त्या वळेी आप्रण नांतर िप्रवष्यातही िेक्षकाांच्या बालर्ांधवांबद्दलच्या 
अपेक्षा आप्रण प्रजव्हाळा याांत कधी उणेपणा आला नाही. 

 
र्ांधवग नाटक मांर्ळीनी १९२३ मध्ये यशवांत प्रटपणीसाांचे ‘आशाप्रनराशा’ हे एक हलकेफुलके सामाप्रजक 

नाटक रांर्िमूीवर आणले; १९२५ मध्ये प्रव. सी. रु्जगराांचे कां सवधावरचे पौराप्रणक नाटक ‘नांदकुमार’ 
रांर्िमूीवर आले. या नाटकाांच्या तालमी प्रटपणीसाांनी व बालर्ांधवांनी घेतफया. ‘नांदकुमार’ मधील मा्तर 
कृष्णरावाांनी चाली प्रदलेली पदे लोकाांना आवर्ली. १९२५ मध्ये पांढरपूरकर बुवाांच्या मृत्यूनांतर प्रवनायकराव 
पटवधगन हे शास्त्रीय र्ायन करणारे र्ायक बालर्ांधवांच्या नाटकात नायकाचे काम करू लार्ले. 

 
खाप्रर्लकराांचे ‘मेनका’ हे नव ेनाटक ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’नी २२-४-१९२५ रोजी रांर्िमूीवर आणले. 

बालर्ांधवांच्या श्रेष्ठ परांपरेला शोिनू प्रदसणारी ‘मेनका’ ही शवेटची नाप्रयका होती. बालर्ांधवांची िपू्रमका 
पप्रहफया अांकात ििावी ठरली. त्याांची पदे पूवीिमाणे रांर्ली.या नाटकाचे सांर्ीतकार मा्तर कृष्णा याांनाही 
िेक्षकाांनी पसांतीची पावती प्रदली. सुदैवाने १९२७ च्या अखेरीस र्ांधवग नाटक मांर्ळी आपली र्ाजलेली नाटके 
घेऊन १० वषानांतर प्रवदिात रे्ली. आतापयंत त्याांच्या नाटकाशी पुणे, मुांबई, बेळर्ाव, हुबळी, कोफहापूर 
येथील िेक्षकाांच्या प्रपढ्ाांना पप्ररचय झालेला होता. आता अमरावती, नार्पूर, वधा, अकोला येथील नव्या 
प्रपढीतील िेक्षकवर्ग बालर्ांधवांना प्रमळाला. १९२७ मध्ये प्रर्सेंबरच्या सुमारास कजगफेर् पूणग झाली. १९२८ च्या 
जानेवारी १ तारखेपासून बालर्ांधवग ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’चे कोणाच्याही आर्मथक समधेपणाप्रशवाय पनु्सहा 
पूणांशाने ्वतांि मालक बनले. प्रद.१८-८-१९२९ रोजी र्णपतराव बोर्स व कां पनी याांच्यातील मतिेद प्रमटून 
बोर्स कां पनीत परत आले. बोर्स परत आफयामुळे तालमीची जबाबदारी बोर्साांवर टाकली रे्ली. या वळेी 
आणखी पाच वष ेआपण याच जोमाने काम करू शकू असा प्रवश्वास बालर्ांधवांनी िर्ट केला. तथाप्रप पनु्सहा 
एकदा दुदैवी योर्ामुळे बालर्ांधवग नाउमेद झाले. बालर्ांधवांची लार्की लेक ‘ताई’ अनपेप्रक्षतपणे मृत्युमुखी 
पर्ली. १९२७ मधफया या आघातामुळे बालर्ांधवांच्या आयुष्यावर प्रचरकालीन ्वरूपाचा प्रवपरीत पप्ररणाम 
झाला. त्याांच्या व्यावसाप्रयक जीवनाने पुन्सहा उिारी धरली नाही. 

 
बालर्ांधवांचे चप्ररिकार, साके्षपी समीक्षक, रांर्िमूीचे अभ्यासक या नात्याांनी पढेु िप्रसद्ध पावलेले श्री. 

वसांत शाांताराम देसाई याांचे ‘प्रवप्रधप्रलप्रखत’ हे नाटक कां पनीने ५-४-१९२८ रोजी उिे केले. परांतु 
र्ाण्यापलीकरे् या नाटकात बालर्ांधवांचा वरे्ळा ििाव पर्ला नाही.कजगफेर् झाफयामुळे बालर्ांधवग पुन्सहा 
अवा्तव खचग करू लार्ले. कां पनीच्या उत्पन्नाचा व खचाचा ताळा जमला नाही. वा्तप्रवक सातारा, नाप्रशक, 
जळर्ाव, पुणे, मुांबई अशी कां पनीची घोर्दौर् सुरूच होती.१९३० मध्ये बालर्ांधवांनी आपफया सवात धाकट्या 
मुलीच्या – सरोजीनीच्या लग्नात िचांर् खचग केला. कजाचा आकर्ा उत्तरोत्तर वाढत रे्ला. कां पनीचा खचग 
हाताबाहेर रे्ला. 
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ना. प्रव. कुलकणी याांचे ‘कान्सहोपािा’ प्रद. १९-११-१९३१ रोजी र्ांधवग कां पनीतफे रांर्िमूीवर आले. 
त्यातील िजनाांच्या चाली असणारी िल्क्तपर पदे लोकप्रिय झाली. मा्तर कृष्णा या सांर्ीत प्रदग्दशगकाच्या 
चाली यशदायी ठरफया.१९३१ मध्ये र्णपतराव बोर्स करार सांपवनू सांपूणगपणे प्रनवृत्त होऊन कां पनी सोरू्न 
रे्ले. 

 
पुन्सहा खाप्रर्लकर पुढे सरसावले आप्रण िल्क्तरसाला िाधान्सय असणारे त्याांचे नव ेनाटक ‘साप्रविी’ 

र्ांधवग नाटक मांर्ळीतफे रांर्मांचावर उिे राप्रहले (६-३-१९३३). यात लोंढे हा र्ाणारा नायक सत्यवानाची 
िपू्रमका करीत होता. त्याचे काम व त्याचे र्ाणे िेक्षकाांना आवर्ले. बालर्ांधवांच्या र्ाण्याांना िेक्षकाांची दाद 
प्रमळाली. पण हे नाटक पसैा माि खेचू शकले नाही. 

 
यावळेी रांर्िमूीचे सुर्ीचे प्रदवस सांपत आले होते. बोलपटाांचे आकषगण वाढले होते. व. शाां. देसाई 

याांचे ‘अमृतप्रसद्धी’ हे नव ेनाटक र्ांधवग कां पनीने १९३३ मध्ये रांर्िमूीवर आणले. पण तो अखेरचा ियत्न प्रनष्फळ 
ठरला. 

 
पुढे वयाच्या ४६ व्या वषी बालर्ांधवांनी ‘ििात’ या प्रचिपट कां पनीशी करार केला (१८.५.१९३४). 

त्याांनी प्रचिपटात काम करण्याचे ठरवले. कराराला अनुसरून ३१-१२-१९३४ रोजी ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ 
तफे शवेटचे ियोर् करून बालर्ांधवांनी कां पनीचे प्रवसजगन केले.कां पनीवर व व्यल्क्तशः ्वतःवर असणाऱ्या 
कजातून मोकळे होण्याचा हा पयाय त्याांनी ्वीकारला होता. प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीच्या कालखांर्ात 
बालर्ांधवांनी ्वतःला र्ायक नट समजून जोखले होते व त्या परांपरेतील र्ायक नटाांच्या रु्णप्रवशषेाांची 
्वतःच्या ठायी जोपासना केली होती. ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’च्या प्रनर्ममतीच्या वळेेस बालर्ांधवांना कां पनीचे 
िार्ीदार – मालक होणे िार् पर्ले होते. ‘िार् पर्ले’ याचा अथग असा की बालर्ांधवांनी ्वतः मालक 
बनण्यासाठी धर्पर् केली नव्हती. ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’च्या कालखांर्ात नाटक सादर करणे ह्या र्ोष्टीचा 
त्याांच्या मनावर दाट ििाव पर्ला. ्वतःला नट म्हणनू कें द्रसबदू मानून नाटक अप्रधक देखणे, अप्रधक 
आकषगक, अप्रधक पप्ररणामकारक कसे होईल याप्रवषयी त्याांचे सचतन सुरू झाले. रप्रसकाांच्या अपेक्षा आप्रण 
नाटक सादर करण्यातील मयादा याांतील अांतर समजून घेण्याचा ियत्न त्याांनी र्ांिीरपणे केला नाही. एकदा 
कां पनी काढफयानांतर नवी नवी नाटके रांर्िमूीवर उिी करीत जाणे हे कतगव्य बनते. तसेच या व्यवहाराला 
व्यवसायाचे ्वरूप देणे हे आणखी एक कतगव्य ठरते. बालर्ांधवांनी मालक म्हणनू व्यवसायाांतर्गत अथगकारण 
जाणनू घेतले नाही. त्याांनी दुलगक्ष केफया मुळे ते मालकपण तापदायक ठरले. कां पनीचे नुकसान होणे सकवा 
फायदा होणे हे कां पनीचे इतर िार्ीदार बघून घेतील हे र्ृहीत धरून ् वतःच्या मालकपदाचा त्याांनी मनातफया 
मनात सांकोच करून घेतला. दीघगकाळ इतराांनी त्याांची काळजी घेतफयामुळे आर्मथक प्रवषयातली बपे्रफप्रकरी 
त्याांच्या अांर्ी मुरली. त्याांचा व पांप्रर्ताांचा ् नेह या र्ोष्टीसाठी अनेकाांनी जबाबदार धरला आहे. जेव्हा ते एकमेव 
मालक बनले तेव्हा ्वतःचे कजग, ्वतः फेर्ण्याची सहमत त्याांनी दाखवली, या र्ोष्टीचे मोल मोठे आहे. पण 
त्यावळेी बालर्ांधवग ऐन तारुण्यात नसले तरी त्याांचे वाधगक्य अजून बरेच लाांब होते. सांर्ीत रांर्िमूीचा बहर 
सरलेला नव्हता. आपले हुकमी र्ाणे आप्रण अप्रिनय याला तर्ा जाण्यासारखे त्याांच्या हातून काहीही घर्लेले 
नव्हते. यशाच्या मार्ावर पावले टाकीत असताना कोणत्याही श्रेष्ठ कलावांताला कलाके्षिातले आपले ्थान 
कोणते याचे िान असते. ते िान बालर्ांधवांनाही पप्रहफया कजगफेर्ीच्या वळेी प्रनप्रित होते. दुसऱ्या 
कजगफेर्ीच्या वळेेस ‘रांर्िमूी’ नाही, तर ्वतःला ‘बोलपटात अजमावनू पाहणे हा एकच पयाय त्याांच्यासमोर 
होता. नाईलाजाने त्याांनी तो ्वीकारला. त्याक्षणी िप्रवष्य अशाश्वत होते; नाटकाप्रशवाय जर्णे अशक्य 
असफयामुळे, िावजीवन उध्व्त झालेले असतानाही त्याांचे खानदानी सुसा्ं कृत मन ्वतःच्या 
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कलासामर्थ्यावर कजग फेर्ण्याची आस धरून होते. त्याांनी पुढच्या काळात कां पनीतील नोकराांची पै न् प ै
चुकती करण्यासाठी जीवाचा आटाप्रपटा केला. 

 
‘ििात’ तफे ‘सांत एकनाथाां’च्या जीवनावरचा बालर्ांधवांची िपू्रमका असणारा ‘धमात्मा’ प्रचिपट 

िप्रसद्ध झाला. परांतु प्रचिपटाचे माध्यम बालर्ांधवांना यश्वीपणे हाताळता आले नाही. प्रचिपट पर्ला. 
बालर्ांधवांनी ‘ििात’ बरोबर झालेफया करारामधून कायदेपांप्रर्त प्रमिाांच्या साहाय्याने ् वतःची मुक्तता करून 
घेतली. १९३७ मध्ये रुईकर या प्रचिपट प्रनमात्याांबरोबर बालर्ांधवांनी ‘साध्वी मीराबाई’ या प्रचिपटाचा करार 
केला. यात लोंढे याांनी त्याांच्याबरोबर काम केले. या प्रचिपटात १७ र्ाणी असूनही हा प्रचिपट चालला नाही. 
यानांतर बालर्ांधवांचे सहकारी लोंढे, वालावलकर आदी मांर्ळी कां पनीतून प्रनघून रे्ली. बालर्ांधवांनी काही 
सामान्सय नटाांना बरोबर घेऊन पुन्सहा ‘्वयांवर’ नाटकाचा ियोर् लावला. पण त्यातही उत्पन्न प्रमळाले नाही. 

 
१९३८ च्या सुमारास ‘र्ोहराबाई’ नावाच्या र्ाप्रयकेला नाप्रयका करून ्वतः नायक होऊन 

बालर्ांधवांनी ‘सांशयकल्लोळ’, ‘मृच्छकप्रटक’, ‘मानापमान’ या नाटकाांचे ियोर् लावले. र्ोहराबाईचे र्ायन 
बालर्ांधवांच्या र्ायनाचे चाांर्ले अनुकरण होते. तथाप्रप रूप, अप्रिनय आप्रण शब्दोच्ार अर्दीच बेतासबात 
होते. या ियोर्ाांना िेक्षकाांनी आश्रय प्रदला नाही.या वळेी पुन्सहा एकदा ‘एकच प्याला’, ‘द्रौपदी’, ‘्वयांवर’, 
नाटकाांचे र्ांधवांची स्त्री िपू्रमका असणारे ियोर् खानदेशात यश्वी झाले. १९४४ पयंत ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ 
्नेह्याांसोबत्याांच्या साहाय्याने अल््तत्वात होती; परांतु अखेरीस ् वतः बालर्ांधवगच र्ोहराबाईसमवते कां पनीतून 
बाहेर पर्ले. 

 
याच वषी एप्रिल १९४४ मध्ये र्ॉ. अ. ना. िालेराव याांच्या देखरेखीखाली ‘मुांबई मराठी साप्रहत्य सांघा’ 

तफे मराठी रांर्िमूीचा शतसाांवत्सप्ररक महोत्सव साजरा केला रे्ला. लोंढे, प्रवनायकराव पटवधगन, मा्तर 
कृष्णराव, रानरे्, िाांर्ारकर या जुन्सया सांचाबरोबर बालर्ांधवांच्या स्त्री िपू्रमका असणारी ‘्वयांवर’, ‘एकच 
प्याला’ व ‘सौिद्र’ ही नाटके करण्यात आली. ती चाांर्ली रांर्लीही. या ियोर्ाांमुळे त्या धतीवर बालर्ांधवांनी 
ठेकेदारी पद्धतीने ियोर् केले. बालर्ांधवग आप्रण ही मांर्ळी १९५०-५२ पयंत असे ियोर् करीत होती. ित्येक 
ियोर्ाचे बालर्ांधवांना ५००/- रुपये मानधन प्रमळत असे. 

 
५ मे १९५५ रोजी नार्पूरला ‘द्रौपदी’; २२ मे १९५५ रोजी र्र्प्रचरोली येथे ‘्वयांवर’ आप्रण ५ जून 

१९५५ रोजी तुमसर येथे ‘एकच प्याला’ या नाटकाांचे यश्वी ियोर् करून बालर्ांधवांनी रांर्िमूीचा कायमचा 
प्रनरोप घेतला. तेव्हा ते ६६ वषांचे होते. पुढची ७-८ वष ेबालर्ांधवग िजनाांचे कायगक्रम करीत असत त्या वळेी 
ते पायाांनी अधू झाले होते. 

 
१९६४ मध्ये बालर्ांधवांच्या वयाला ७५ वष ेपूणग झाली. त्यावळेी मुांबईत प्रशवाजीपाकग  येथे अितूपूवग 

असा अमृतमहोत्सव झाला. अर्ीच लाखाांचा जनसमुदाय आपफया देवाचे दशगन घेण्यासाठी जमला. 
बालर्ांधवगिेमींकप्ररता ती एक पवगणी होती. महाराष्रातले र्ांधवगयुर् सांपलेले असले तरी मराठी माणसाचे 
र्ांधवगिेम ताजे होते याची ग्वाही या समारांिाने प्रदली यानांतर दोन-तीन वषांतच १९६७ साली िदीघग आजाराने 
पुण्यात त्याांचे प्रनधन झाले. 

 
१९८८ मध्ये त्याांच्या जन्समशताब्दीचा सोहळा झाला. त्यावळेी बालर्ांधवांचे ्वर्ीय र्ायन, त्याांचा 

अलौप्रकक अप्रिनय, त्याांचे अनुपम सौंदयग, त्याांनी प्रजवांत केलेफया स्त्रीिपू्रमका, त्याांचे रांर्िमूीवरील आप्रण 



 
अनुक्रमणिका 

 

रांर्िमूीबाहेरील अल््तत्व, त्याांचा ्विाव, त्याांच्या आवर्ीप्रनवर्ी वर्ैरे प्रवषयक आठवणींमध्ये रांर्ून जाण्याची 
सांधी लोकाांना पुन्सहा एकदा प्रमळाली. सतत-अधगशतकापयंत कलासक्त महाराष्राच्या चार प्रपढ्ा 
र्ांधवगयुर्ाच्या मनमोहक ्मृतीत रांर्ून रे्फया होत्या. 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

३. 
नाट्यसंगीत : पूर्ववपरंपरा 
 

बालर्ांधवांच्या नाट्यजीवनाची सुरुवात प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी मधून ज्या काळात झाली त्या 
काळापासूनच नाट्य आप्रण सांर्ीत या कलाांबद्दल लोकमानसात अप्रधकाप्रधक आवर् प्रनमाण झाली. 
प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत बालर्ांधवांचा लेखक आप्रण कलावांताांशी ्नेहसांबांध जर्ला. प्रकलो्कर, देवल, 
कोफहटकर या नाटककाराांच्या नाटकाांतील आशय, सांवाद, शलैी, नाट्य, पद्य आप्रण त्या प्रमषाने िर्ट 
झालेले प्रवचार-प्रवकार या सवांचा बालर्ांधवांच्या सांवदेनशील वयात, त्याांच्या नट म्हणून होत असलेफया 
जर्णघर्णीवर पप्ररणाम झाला. त्यामुळे बालर्ांधवांची सांर्ीत व नाट्यप्रवषयक जाणीव त्याांच्या कुमार वयात 
सवगसामान्सयाांपेक्षा अप्रधक सूक्ष्म झाली. 

 
बालर्ांधवांवर सां्कार करणारी प्रकलो्कर नाटकमांर्ळी म्हणजे िप्रतिावांताांचा एक समुच्य होता. 

प्रकलो्कर ्वतः शाकुां तलात काम करीत, ते बाळकृष्णबुवा इचलकरांजीकराांचे प्रशष्य होते. त्याांनी ‘शाकुां तल’ 
नाटकाच्या सांर्ीतात यायाल र्ायकीचा ियोर् केला होता. ‘शाकुां तला’तील प्रकलो्कराांनी कफपनेने 
जाणलेफया सांर्ीत िपू्रमका ित्यक्षात आणणारे ्वतः प्रकलो्कर व आणखी दोन नट म्हणजे मोरोबा 
वाघुलीकर— ‘दुष्यांत’ आप्रण बाळकोबा नाटेकर— ‘कण्व’. वाघुलीकराांना र्वयी थाटाच्या र्ाण्याची सवय 
नव्हती. पण ते िरदार आवाज लावनू र्ात असत. तो मायक्रोफोनपूवग काल होता. पूवी तमाशाच्या फर्ात 
र्ाण्याची त्याांना सवय होती. लावणी र्ायनािमाणे मुरक्या, छोट्या ताना त्याांना सहज जमत. त्यामुळे त्याांचे 
र्ायन खुलत असे. दुष्यांताच्या वाटणीची १०० पदे ते दणकटपणे न थकता र्ात असत. पढेु त्याांनी ‘सौिद्र’ 
नाटकातील अजुगनाचे काम केले. नाटेकर ्वतः र्वयी होते. वझीर खान याांच्याकरू्न त्याांनी धु्रपद र्ायनाची 
तालीम घेतली होती. ते बीन आप्रण सतार वाजवत असत. प्रकलो्कराांसमवते साक्या– सदड्याांना 
रार्दारीच्या चाली देण्यात त्याांचाही सहिार् होता. पद्यातील िावनेला अनुकूल ठरेल अशा ढांर्ाने ते र्ात 
असत. त्यामुळे वरे्ळ्या वरे्ळ्या रसातील पदे रांर्त असत. प्रवशषेतः ‘शाकुां तला’च्या चौर्थ्या अांकातील कन्सया 
सासरी जाण्याच्या िसांर्ी र्ायलेली त्याांची करुण रसातील पदे िावपूणग र्ायनामुळे ििावी होत असत. 
‘शाकुां तला’तील एक पर्द्याच्या आतून र्ायले जाणारे पद ते तीन वरे्वरे्ळ्या रार्ाांत र्ाऊन बहार आणीत. 
नाटेकराांमुळे शास्त्रीय र्ायनाचा ठोसपणा प्रकलो्करी नाट्य सांर्ीतात आला. या दोन्सही र्ायकाांची 
प्रकलो्कराांना उत्तम साथ प्रमळाली. 

 
बालर्ांधवांचा प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत िवशे झाफयानांतर तीन वषांनी १९०८ मध्ये वाघोलीकर 

वारले. तर नाटेकर १८९३ मध्ये प्रनवृत्त झाले होते. परांतु त्याांच्या र्ायनाची ्मृती सवांच्या मनात अनेक वष े
ताजी होती. 

 
‘प्रकलो्कारी साांप्रर्ताला कां पनीतले प्रतसरे र्ायक नट िाऊराव कोफहटकराांनी िक्कम पाया प्रदला. 

अप्रखल मराठी रांर्िमूीचे व नाट्यसांर्ीताचे ते युर्पुरुष होते’ [‘संगीताने गाजलेली रंगभूमी’ : बाबूरार्व जोशी – पृ. १८] श्रेष्ठ 
दजाचा अप्रिनय, तेज्वी व्यल्क्तमत्व, प्रवलक्षण ििावी र्ायन आप्रण त्या काळातील रांर्िमूीची खास र्रज 
िार्वणारा माईकप्रशवाय ऐकू जाईल असा पल्लेदार आवाज हे र्ायक नटाला आदशग ठरणारे रु्ण त्याांच्यामध्ये 
एकवटलेले होते. त्याांच्या प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीतील आर्मनाप्रवषयी ‘शकुां तला र्ाऊ लार्णार’ अशी 
िप्रसद्धी ते रांर्मांचावर येण्यापवुीच झाली होती. मूळ उांच पट्टीतील आवाजातील त्याांचे र्ायन वरे्वान लवप्रचक 
तानाांमुळे श्रोत्याांना रु्ांर् करून टाकी. प्रर्रक्या घेत तान घेण्याच्या लावणी र्ायनातील पद्धतीमुळे त्याांच्या 
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र्ायनात नाट्यात्मतेचे अांर् िर्ट होत असे. िाऊरावाांनी सादर केलेली साकी सवोत्कृष्ट होती. त्याांची साकी 
कप्रवता न वाटता र्ाणे वाटाव ेइतकी साांर्ीप्रतक होती. आपण नाट्यसांर्ीत र्ात आहोत याचे िान त्याांनी कधी 
सुटू प्रदले नाही. त्याांच्या र्ायनातील सांयमामुळे त्याांचे र्ायन अप्रधक पप्ररणामकारक वठले. पुरुषी िपू्रमकाांच्या 
र्ायनाकप्ररता त्याांनी आपफया र्ायनाचा बाज बदलला आप्रण ते र्ायनही पूवीइतकेच श्रेष्ठ ठरले. र्ायकनट 
म्हणून हे त्याांचे मोठे श्रेय आहे. ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ मधील नारायण उफग  नानासाहेब जोर्ळेकर हे 
पुरुष िपू्रमका करणारे एक र्ायकनट आप्रण कृष्णराव र्ोरे हे स्त्री िपू्रमका करणारे दुसरे र्ायकनट िाऊरावाांना 
योग्य ती साथ देत असत. 

 
नाट्यसांर्ीत म्हणनू प्रकलो्करी सांर्ीतात थोरे् बदल होत रे्ले. तरी ते मूळ िणालीपासून दूर रे्ले 

नाही. सुप्रशप्रक्षत मध्यमवर्ीय समाजाची सांर्ीताप्रिरुची प्रकलो्करी नाट्यसांर्ीताद्वारे वेर्वरे्ळ्या अांर्ाने पषु्ट 
होत होती. सांर्ीताच्या ्वादाच्या कके्षतला, इांग्रजी प्रशकलेला सुप्रशप्रक्षत वर्ग श्रमजीवी वर्ापासून दुरावला. 
तमाशा, लप्रळते व तत्सम मनोरांजनाचा आ्वाद श्रमजीवी वर्ाला पूवीइतकाच प्रिय होता. पाटणकर सांर्ीत 
मांर्ळी उफग  मुांबईकर सांर्ीत मांर्ळींनी प्रकलो्करी सांर्ीतापेक्षा वरे्ळे नाट्यसांर्ीत आणले. ‘पाटणकराांनी 
नूतनत्व आणाव ेया हेतूने’ [‘संगीताने गाजलेली रंगभूमी’ : बाबूरार्व जोशी– पृ. २६] पारशी रांर्िमूीवरच्या चमत्कृप्रतपूणग 
चाली उचलफया असफया तरी १८९१ मध्ये पाटणकराांनी जेव्हा आपले ‘प्रवक्रम शप्रशकला’ रांर्िमूीवर आणले 
त्यातील ‘हा मदांर्ा लाव ूनका’ हे ‘झर्र्ा’ म्हणून सांबोधले जाणारे पद अप्रतशय र्ाजले. हा स्त्रीपुरुषातील 
झर्र्ा असायचा. पािे िरपूर हाविाव करीत र्ाणे र्ात. पाटणकराांच्या नाटकातून असे ‘झर्रे्’ दाखवले 
जात. यातील नाट्य उथळ असे. िरपूर झर्रे् असणारी ही नाटके प्रर्रणर्ावातील रांर्िमूीवर लोकप्रिय 
होती. आपण प्रर्रणबाबूांकप्ररता (श्रमजीवी वर्ाकप्ररता) नाटके प्रलप्रहतो असे पाटणकर म्हणत असत. त्याांची 
२०-२५ नाटके आली. काही काळ सांर्ीत रांर्िमूीवरील हा अनोखा ियोर् खूप र्ाजला. 

 
प्रकलो्करी सांर्ीताचा प्रवशषे असा होता की त्यामध्ये शास्त्रीय सांर्ीताचा जो िार् होता तो 

नाट्यसांर्ीताच्या अांर्ाने सादर केफयाने प्रकलो्करी ठसा असणारे नाट्यसांर्ीत शास्त्रीय सांर्ीताच्या बाांधीव व 
काटेकोरपणाच्या चौकटीतून मुक्त झाले. रार्ामधील प्रवप्रशष्ट ्वरसमूह, त्यातील वादी-सांवादी, आरोही-
अवरोही प्रक्रया ही अांरे् बैठकीच्या सांर्ीतात शुद्ध राहाणे आवश्यक होते. ही शास्त्रीय सांर्ीताची व्यवच्छेदक 
लक्षणे होती. नाट्यसांर्ीतात हे प्रनयम सैलावले. ते शुद्ध शास्त्रीय सांर्ीताबद्दल आत्मीयता असणाऱ्याांना 
खटकले. याकप्ररता जाणीवपूवगक ियत्न करणाऱ्याांपैकी एक पाांरु्रांर् यवतेश्वरकर होते. 

 
“अलीकरे् आमच्या महाराष्र िदेशात तर सांर्ीत पु्तके पुष्कळच होऊ लार्ली आहेत.पण त्या 

पु्तकातून यथाशास्त्र सांर्ीत आढळत नाही. कारण यातून जी पदे्य प्रदलेली असतात ती बरीचशी पदे्य 
लावण्याांच्या चालीवर असतात. तशातून ती म्हणण्याचा जो िघात पर्लेला आहे तो बराच शास्त्रीय र्ायन 
पद्धतीस सुटून आहे. वजावजाकरे् प्रवशषेसे लक्ष प्रदलेले आढळत नाही. यामुळे ही सांर्ीत नाटके 
प्रनघाफयापासून खऱ्या व शुद्ध र्ायनाचा िकार पुष्कळ मार्ासला आप्रण प्रजकरे् प्रतकरे् हा प्रमश्र िकार िचारात 
आला... म्हणनू शुद्ध रार्ाच्या पद्याच्या चाली करण्याचा ियत्न केला आहे.” [संगीताने गाजलेली रंगभूमी : बाबूरार्व 

जोशी– पृ. २५] ‘वाईकर सांर्ीत मांर्ळीच्या’ पाांरु्रांर् यवतेश्वरकराांचे आपफया ‘धूतप्रवनोद’ (सुमारे १८९०) या 
नाटकाच्या ि्तावनेतील हे उद्र्ार आहेत. हे ‘धूतप्रवनोद’ व ‘रसोत्सव’ ही त्याांची नाटके िप्रसद्धी पावली 
होती. वरील प्रवधान प्रकलो्कराांना उदे्दशून आहे यात सांदेह नाही. ्वतः पाांर्ोबा येवतेश्वरकर शुद्ध शास्त्रीय 
सांर्ीताचे प्रनष्ठावन्सत आप्रण मुरब्बी र्वयी होते. त्याांनी धु्रपद र्ायनाचे शास्त्रशुद्ध प्रशक्षण घेतले होते. 
येवतेश्वरकराांनी आपफया नाटकातून अवघर् शास्त्रीय र्ायकी सादर केली. प्रतचा रसा्वाद घेण्याची पािता 
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सवगसामान्सय िेक्षकात नव्हती. ियत्न करूनही धु्रपदे, तराणे, बठैकीच्या र्ायकीतील र्ाांिीयग रांर्मांचावर रुजले 
नाही. “त्याांची पदे इतकी िारद्त व शास्त्रशुद्ध होती की तेवढ्ा सामग्रीवर नट अधे र्वयी बनले” [माझा संगीत 

व्यासंग : गोसर्वर्दरार्व टेंबे– पृ. १६] असे र्ोसवदराव टेंबे हे पुढच्या काळातील बालर्ांधवांच्या नाटकाांचे सांर्ीतकार 
म्हणतात. नाटकातील सांर्ीत नाट्य खुलवण्यापुरते, रसाचा पप्ररपोष करण्यापुरते याव ेअशी प्रकलो्कराांची 
िपू्रमका होती. नाटकात सांर्ीताची उपयुक्तता पटफयामुळे सांर्ीताबाबत प्रकलो्कराांनी शुद्धाशुद्धतेपेक्षा 
रप्रसकतेच्या व कलात्मकतेच्या दृष्टीने नीरक्षीरप्रववके ठेवला. यवतेश्वरकराांसारयायाांनी हे जाणले नाही. 
त्यामुळे कां पनी १०-१२ वषांत बांद पर्ली. 

 
प्रकलो्कराांच्या ‘सांर्ीत शकुां तला’ मधील काही पदे देवलाांनी रचली होती. (१८८२) तेव्हा त्याांचा 

प्रकलो्कराांशी प्रनकट पप्ररचय झाला. त्या वळेेपासून ते प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीतील नटाांना तालमी देत. 
देवलाांचे दुर्ा (१८८५), मृच्छकप्रटक (१८८७), प्रवक्रमोवगशीय (१८८९), झुांझारराव (१८९०), ही नाटके इतर 
नाटकमांर्ळींनी यश्वी रीतीने रांर्िमूीवर आणली होती. १८८५ मध्ये प्रकलो्कराांच्या मृत्यूनांतर कवी, 
अप्रिनयकुशल रु्रु आप्रण नाटककार म्हणून र्ोसवद बल्लाळ देवल याांचा ‘प्रकलो्कर नाटक’ कां पनीला आधार 
प्रमळाला. आयोद्धारक मांर्ळीने बसप्रवलेफया ‘ऑथेल्लो’ या महादेवशास्त्री कोफहटकराांच्या नाटकात (रांर्ावृत्ती 
अप्रजतससर् देवल ियोर्– फेबु्रवारी १८८१) देवलाांनी िथम अप्रजतससर्ाची िपू्रमका केली. देवलाांचा 
नाट्यव्यवसायाशी सांबांध असा आला. १८९४ मध्ये प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीनी त्याांचे ‘सांर्ीत शापसांभ्रम’ 
रांर्िमूीवर आणले.मांर्ळीचा व देवलाांचा सांबांध दृढ झाला. तरी १८९४ मध्ये ‘फाफरु्नराव’ उफग  ‘तल््बरीचा 
घोटाळा’ ह्या हलक्याफुलक्या र्द्य नाटकाचा ‘शाहू नर्रवाप्रसयाां’नी िथम ियोर् केला. ह्यावरूनच पढेु १९१६ 
त ‘सांर्ीत सांशयकल्लोळ’ हे नाटक झाले. १८९९ मध्ये देवलाांचे ‘सांर्ीत शारदा’ नाटक प्रकलो्कर मांर्ळीतफे 
उिे राप्रहले. या वळेेपयंत देवल नाट्यव्यवसायाशी बाांधले रे्ले. ते नाट्यरु्रू म्हणनू ओळखले जाऊ लार्ले 
होते. देवलाांच्या नाटकातील र्द्य सोपे, अनलां कृत, िाववाही होते. त्यातील नाट्य मनाची सहज पकर् घेऊ 
शकणारे होते. चुरचुरीत िवाही सांवादातून त्याांनी प्रवनोदप्रनर्ममती साधली होती. िसांर्ी िाषेचे िौढत्व आप्रण 
बोलीिाषेचा घररु्तीपणा याांच्या प्रमश्रणातून देवलाांची िाषा आकाराला आली होती. प्रवनोदी असले तरी 
नैसर्मर्क वाटावते अशा चतुराईने िसांर्ाांची उकल केली जात होती. देवलाांच्या ‘शारदा’ नाटकाने मराठी 
सामाप्रजक नाटकाांची मुहूतगमेढ रोवली. जरठबाला प्रववाहातील कारुण्य त्यातून ििावीपणे िर्ट झाले. 
त्यातील सोज्वळ शारदा लोकाांच्या हृदयात कायमचे घर करून बसली. जुन्सया रूढींबद्दल घृणा प्रनमाण 
करण्याची शक्ती या नाटकात होती. नाटकातील पदे प्रकलो्कराांच्या नाटकाांपेक्षा सांयायेने कमी पण रु्णवते्तने 
प्रततकीच श्रेष्ठ पदरचना आप्रण सांर्ीत देवलाांच्या नाटकात आढळते. रार्दारीचा आधार असलेफया साध्या 
चालींच्या देवलाांच्या पदाांना रांर्िमूीवर प्रकलो्कराांच्या पदाांिमाणे िप्रतष्ठचेे ्थान िाप्त झाले. 

 
१८९६ पासून प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी श्रीपाद कृष्ण कोफहटकराांची नाटके करीत होती. ‘वीरतनय’ 

(१८९६) या आपफया पप्रहफया नाटकापासून कोफहटकराांच्या नाटकाांनी िेक्षकाांना िारून टाकले. १९११ पयंत 
कोफहटकराांची १०-१२ नाटके रांर्िमूीवर आली. बुप्रद्धप्रनष्ठ प्रवनोद, कोप्रटक्रमयुक्त वळणदार िाषाशलैी हे 
त्याांचे वैप्रशष्ट्य होते. अद ितुाची प्रकनार असणारे रह्यमय कथानक, वैप्रचरयपूणग िसांर्, वषेाांतरे याांमधून 
नाट्यात्मकता िर्ट होत होती. साप्रहत्यातील ्वच्छांदवादी िवृत्तीचा त्याांच्या नाटकातून ित्यय येत होता. 
त्याांची नाट्यशलैी सुप्रशप्रक्षत प्रपढीला काही काळ आदशग वाटली. कोफहटकराांची नाटके अफाट लोकप्रिय 
झाली पण त्याांची लोकप्रियता लवकरच ओसरली. १९३५-३७ नांतर कोफहटकराांच्या नाटकाांचे ियोर् झाले 
नाही. प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत बालर्ांधवांचा कोफहटकराांशी नट म्हणनू िथम सांबांध आला व पुढे तो 
वृसद्धर्त झाला. 
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‘महाराष्र नाटक मांर्ळी’ ही प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीिमाणे एक िप्रतप्रष्ठत नाटकमांर्ळी होती. ही 

मांर्ळी र्द्य नाटके करून मान्सयता पावली होती.कृष्णाजी ििाकर खाप्रर्लकराांची काांचनर्र्ची मोहना, 
सवाई माधवरावाांचा मृत्यू, िाऊबांदकी या र्द्य नाट्यकृती या मांर्ळींनी रांर्िमूीवर आणफया होत्या. या िखर 
वैचाप्ररक नाट्यकृती होत्या. खाप्रर्लकर ्वतः नटाांना अप्रिनयाची तालीम देत असत. कोफहटकराांच्या 
‘िेमशोधन’ या नाटकाच्या तालमी घेण्याकप्ररता ते प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीतही येत असत. या सुमारास 
बालर्ांधवग देखील तेथे होते. त्याांना त्याांच्याकरू्न अप्रिनयाचे धरे् प्रमळाले. कालाांतराने बालर्ांधवांच्या 
उत्कषगकाळात ते त्याांचे मार्गदशगक, नाटककार व रु्रु ठरले. 

 
नाट्यके्षिात कोफहटकराांचे क्राांप्रतकारकत्व मान्सयता पावले याची दोन कारणे आहेत. पप्रहले त्याांचे 

वैप्रशष्ट्यपूणग नाट्यलेखन व दुसरे रांर्िमूीवरील सांर्ीतात कोफहटकराांनी आणलेले वरे्ळेपण. उदूग आप्रण 
फारसी रांर्िमूीवरील अनोयाया उर्त्या चाली त्याांनी हेतुपूवगक रांर्िूमीवर आणफया. पािाांकरू्न सामुदाप्रयक 
पदे र्ाऊन घेतली. र्ायनात सुराांची चमत्कृती (म्हणजे र्ाण्यात लार्ोपाठ येणाऱ्या सुराांत अनैसर्मर्क अांतर 
ठेवणे इत्यादी) तालामधील समेवर येण्यातील वैप्रचरय याांमुळे एकूण सांर्ीतात त्याांनी अनपेप्रक्षतता आणली. 
सांर्ीतातील अशा िकारच्या नाप्रवन्सयामुळे काही काळ त्याांच्या नाटकातील सांर्ीत लोकप्रिय ठरले. 

 
‘शाकुां तल’ च्या (१८८०) समकालीन १८८१ मध्ये ‘र्ोंर्रे सांर्ीत मांर्ळी’चे ‘इांद्रसिा’ हे वैिवशाली 

सांर्ीत नाटक अप्रतशय लोकप्रिय होते. त्यातील सांर्ीत पारशी पद्धतीचे होते. प्रशवाय प्रकलो्कराांच्या 
नाटकातील सांर्ीतािमाणे रार्दारीतील चाली, ठुमऱ्याांच्या चाली, लोकर्ीताांच्या चाली, इत्यादींचा वापर 
केला होता. र्ोंर्रे मांर्ळीनी ‘शाकुां तल’, ‘प्रवक्रमोवगशीय’, ‘मालतीमाधव’ इत्यादी िाषाांतप्ररत नाटकाांतून 
जाणीवपूवगक नव्या िकारचे सांर्ीत रूढ करण्याचा ियत्न केला. परांतु त्याांनी सांर्ीताच्या बरोबरीने पारांपप्ररक 
पद्धतीचे नृत्य सादर केले. काही अांशी ही नृत्य-नाटे्य होती. र्ोंर्रे सांर्ीत मांर्ळीच्या सांर्ीत नाटकाांची 
सांकफपना प्रकलो्कराांच्या सांर्ीत नाटकाांपेक्षा वरे्ळी होती; म्हणून र्ोंर्रे मांर्ळीनी ्वतःचा ‘बॉम्बे रॉयल 
ऑपेरा कां पनी’ असा उल्लेख केला आहे.याचा अथग पारशी रांर्िमूीवर पाप्रिमात्य पद्धतीच्या सांर्ीताचा वापर 
करून जे ‘ऑपेरा’ सादर केले जात त्या ियोर्ाांशी र्ोंर्रे याांच्या नाट्यकृतींचे साम्य असाव.े एकूण र्ोंर्रे याांचे 
यश सीप्रमतच होते. 

 
रांर्िमूीवरील सांर्ीताची िमुख धारा प्रकलो्करी नाट्यसांर्ीताची होती. इतर ियोर् अफपकाळ 

बहरले परांतु त्या ियोर्ाांनी मळू धरले नाही. येथे देवलाांच्या चालींचे महत्व लक्षात येते. देवलाांच्या नाटकातील 
सांर्ीत हुबेहूब प्रकलो्करी ठशाचे नव्हते.त्यातील पद्य अप्रधक िासाप्रदक होते. त्यात बोलीतील सहजता होती 
व चाली अशा पद्याला शोिणाऱ्या होत्या. त्यात नैसर्मर्क र्ोर्वा होता, त्या सोप्या होत्या, र्प्रतमान असून मध्य 
सकवा ठाय लयीतील सावकाशी साधफया जाणाऱ्या लयीतील होत्या. उदा. कधी कप्ररसी लग्न माझे, मरू्मतमांत 
िीती उिी या पदाांच्या चाली कुणाच्याही र्ळ्यावर सहजपणे चढू शकतील अशा होत्या आप्रण अशा अनेक 
चाली प्रकलो्कर आप्रण देवल याांच्या नाटकाांत होत्या. त्या रांर्िमूीवर कायम प्रटकफया. 

 
‘कुणाच्याही’ म्हणजे अथात िारतीयाांच्या. िारतीय शास्त्रीय सांर्ीत हे जर्ातील एका िाचीन सांर्ीत 

परांपरेतून उत्क्राांत झाले आहे. इथफया श्रोत्यावर शास्त्रीय सांर्ीताचे उपजत सा्ं कार झालेले आहेत. ज्या 
सांर्ीताच्या श्रवणाने िारतीय शास्त्रीय सांर्ीताची जाणीव प्रजवांत होते ते सांर्ीत इथफया रप्रसकाला चटकन मोह 
घालते. ्थूलमानाने का होईना पण रार्दारीवर आधाप्ररत असलेफया चाली लवकर लोकप्रिय होतात आप्रण 



 
अनुक्रमणिका 

 

सोप्या असफया तर र्ळ्यावरही चढतात याचे कारण हेच आहे. लोकसांर्ीत, प्रवप्रशष्ट िाप्रषक सकवा िाांप्रतक 
सांर्ीत, प्रवप्रवध िारतीय सांर्ीतिकार या सवांना शास्त्रीय सांर्ीताची बठैक असफयाचे आपफयाला प्रदसून येते. 
केवळ प्रकलो्करी नव्हे तर एकूणच मराठी नाट्यसांर्ीत शास्त्रीय सांर्ीताकरे् झुकलेले आहे. 
प्रकलो्कराांपासून नाट्यसांर्ीतात सांर्ीतातील इतर पाझर प्रमसळले. नाट्यसांर्ीताचा िवाह अप्रधकाप्रधक 
रुां दावला. या वळेेस येथे एकूणच साांर्ीप्रतक वातावरणात उत्साह होता. 

 
उत्तर िारतातून शास्त्रीय आप्रण प्रनमशास्त्रीय सांर्ीतिकार दप्रक्षणेत महाराष्रात आले. पप्रिमेकर्च्या 

पांजाबी ठुमरीशी ओळख झाली. लखनौ, बनारस येथील कजरी, झलूा, दादरा, ठुमरी आदी प्रनमशास्त्रीय 
र्ायनिकार पूरब ढांर् िर्ट होत असे. हा ढांर्ही कालाांतराने येथे िप्रसद्ध झाला. शास्त्रीय र्ायनाची यायाल 
र्ायकी या सुमारास महाराष्रात आली आप्रण थोर्क्या काळात लोकप्रिय झाली. तत्पूवी महाराष्रातील 
शास्त्रीय सांर्ीत र्ांिीर ओज्वी धु्रपद-धमार शलैीतील होते. खांबीर सुराांनी युक्त तालाशी झुांजारपणे खेळणारी 
लयकारी युक्त अशी ही मदानी र्ायकी होती. ‘मींर्’ हे या र्ायकीचे खास वैप्रशष्ट्य होते. ही र्ायनशलैी 
बांप्रद्त ्वरूपाची असून ती नेमकेपणाने सादर केली जात होती. साथीला पखवाज, मृदांर् ही तालवादे्य 
असत. 

 
यायाल-खयाल म्हणजे सचतन करीत ्वतःच्या मनाने रार् खुलवीत जाणे. ही र्ायकी १६ व्या 

शतकात उत्तरेत सदारांर्-अदारांर् या द्वयींनी प्रनमाण केली.जनानखान्सयातील प्रस्त्रयाांना शास्त्रीय सांर्ीत 
प्रशकवायचे होते. त्या ियत्नात ही शलैी उत्क्राांत झाली. यायाल र्ायकीत सावकाश पायरी पायरीने 
रार्प्रव्तार केला जातो. यात खटके, मुरके याांचा समावशे होतो. तालाशी हळुवारपणे तोल साधला जातो. 
एकूण यायाल र्ायकीची शलैी धमारच्या तुलनेत नाजूक आहे. यायाल र्ायकीची लोकप्रियता वाढू लार्ली. 
तेव्हा ग्वाफहेर, आग्रा, प्रकराणा, जयपूर अशी यायाल र्ायकीच्या शलैीच्या अनुरोधाने घराणी प्रनमाण झाली. 
त्याच काळात तालवाद्यातूनही बारकाव ेिर्ट करण्याच्या दृष्टीने तबला आप्रण र्ग्र्ा ही तालवादे्य प्रवकास 
पावली. 

 
१८६६ मध्ये पांप्रर्त बाळकृष्णबुवा इचलकरांजीकर ग्वाफहेरहून महाराष्रात आले. १८७५ ते १८९५ या 

वीस वषांत त्याांनी यायाल र्ायनाचे कायगक्रम केले दौरे काढले. साांर्ली, सातारा, कोफहापूर, बेळर्ाव येथे 
त्याांनी प्रशष्य तयार केले व या र्ायकीचा िसार केला. त्याांचे िमुख प्रशष्य प्रवष्णु प्रदर्ांबर पलु्कर महाराष्रात 
व महाराष्राबाहेर प्रवयायात होते. २५ प्रशष्याांसमवते काठेवार्, राजकोट, प्रदल्ली, जालां दर, अमृतसर, लाहोर, 
जैसलमेर पयंत दौरे करून पांप्रर्त पलु्कर अखेरीस मुांबईत आले. पुढे त्याांनी ‘र्ाांधवग महाप्रवद्यालया’ची 
्थापना केली. त्याच्या शाखा काढफया व पद्धतशीरपणे शास्त्रीय र्ायन प्रशकवले; त्यावर सचतन,मनन केले. 
र्ानमहषी म्हणून प्रवयायात असणाऱ्या पांप्रर्त िातखांरे् याांनी शास्त्रीय र्ायनाच्या िसाराकप्ररता आणखी वरे्ळा 
मार्ग चोखळला. त्याांनी ‘सहदु्थानी सांर्ीत पद्धती’ या शीषगकाचे २५०० पृष्ठाांचे ४ खांर् िप्रसद्ध केले. अशा 
िकारचा वरे्ळा ियत्न बाळकृष्णबुवा इचलकरांजीकराांनी केला होता. १८८५-८६ मध्ये त्याांनी ‘सांर्ीत दपगण’ 
नावाचे माप्रसक चालवण्याचा ियत्न केला. ही सवग मांर्ळी सांर्ीततज्ज्ञ होती. सांर्ीतावर र्ोळसपणे प्रवचार 
करणारी होती. त्याांच्यापाशी शास्त्रीय दृप्रष्टकोन होता. सांशोधकाची चौकस बदु्धी आप्रण प्रचकाटी होती. त्याांच्या 
ियत्नाांमुळे सांर्ीताची पप्ररिाषा लोकाांपयंत पोहोचली. 

 
सवगसाधारण श्रोत्याला सांर्ीताची अप्रधक जाणकारी िाप्त व्हावी, र्ायन ऐकण्याची ित्यक्ष सांधी 

प्रमळावी या हेतूने प्रवप्रवध ‘सांर्ीत मांर्ळ्या’ ्थापफया रे्फया. १८७४ मध्ये ‘पुणे र्ायन समाज’, १८८६ मध्ये 



 
अनुक्रमणिका 

 

कोफहापूरचा ‘देवल क्लब’ १८९६ मध्ये मुांबईचा ‘सार्वत र्ायन समाज’ हे ्थापन झाले. खुद्द पांप्रर्त 
पलु्कराांनी र्ायन, बजँोवादन, व्हायोलीनवादन, मृदांर्वादन असणारा प्रवप्रवधरांर्ी सांर्ीताचा जाहीर 
कायगक्रम प्रतप्रकट लावनू केला. तेव्हापासून प्रतप्रकट लावनू सांर्ीताचे कायगक्रम करण्याची िथा पर्ली. १९१८ 
मध्ये पांप्रर्त िातखांरे् याांच्या ियत्नाने बर्ोद्यात पप्रहली सांर्ीत कॉन्सफरन्सस िरली. त्यात शास्त्रीय सांर्ीतासांबांधी 
नव ेधोरण, हेतू, आकाांक्षा व्यक्त केफया रे्फया. त्या वळेी समयोप्रचत असे वाद्याांचे िदशगन िरवले होते. ही 
पद्धत पुढे रूढ झाली. या सवांचा पप्ररणाम श्रोत्याांच्या सांयायेत वाढ होण्यात झाला. ्वरज्ञान, रार्ज्ञान, 
तालज्ञान याांप्रवषयी कुतूहल वाढले. सांर्ीतकला आत्मसात करण्याकरे् कल झाला. सांर्ीतशाळाांमुळे रु्रु 
उपलब्ध झाले. आपफया मनाचा कल जाणनू आपला कलाधमग आचरण्याचे ्वातांरय िाप्त झाले. एका परीने 
आधुप्रनक लोकशाही युर्ाचे एक मूफय िर्ट झाले. व्यल्क्तर्त आवर्प्रनवर् जाणनू र्ायन वादनाचा व्यवसाय 
प्रनवर्फयास समाजाकरू्न र्ौरव होऊ लार्ला. पदके व पाप्ररतोप्रषके देण्याची पद्धत सुरू झाली. ्पृहणीय 
यश िाप्त झाले तर त्याचा अथग कलावांताला सतत कायगक्रम प्रमळून तो लोकाश्रयाला पाि ठरला असे घरू् 
लार्ले. 

 
१८९५ ते १९२० या कालखांर्ात अप्रिजात साांर्ीताला िचांर् िरती आली. या काळात सां्थाप्रनकाांच्या 

आश्रयाने कलावांत पुढे आले. कोफहापूर सा्ं थानात रजबलीखान, अल्लाप्रदयाखान, पोरेबुवा राजर्ायक होते. 
साांर्लीत सखारामबुवा, औांध मध्ये अांतुबुवा राजर्ायक होते. साांसाप्ररक सचतेतून मुक्त झालेफया कलावांताांना 
शास्त्राच्या चौकटीत राहून कलेतील अनेक शक्यता अजमावनू पाहणे शक्य झाले. काही शलैींचा पवगताच्या 
सुळक्यािमाणे सरळ टोकदार पद्धतीने प्रवकास झाला. काहींनी इतर शलैीतील काही अांरे् सामावनू घेऊन 
समन्सवयाचे धोरण ्वीकारले. (एकेका ्वरावर िर, सकवा ्वरपुांज फुलवणे, र्ोलाकार तान सकवा जबर्ी 
तान, आकारातील सौंदयग अथवा सरर्म करण्यातील कौशफय इत्यादी िकार यात मोर्तात.) सांर्ीत नाटक 
मांर्ळींनी शास्त्रीय सांर्ीत र्ाणाऱ्या र्वयाांना जवळ केले. र्ोंर्रे सांर्ीत मांर्ळींनी खुद्द इचलकरांजीकराांना धरून 
ठेवले. िा्करबुवा बखले र्ांधवग सांर्ीत मांर्ळीत खास प्रशक्षण देत. वझेबुवाांनी बळवांत सांर्ीत मांर्ळीला तालीम 
प्रदली. हे श्रेष्ठ िप्रतिावांत ्वतः बठैकीत र्ाणारे नावाजलेले र्वयी असून त्याांचा नाट्यके्षिाशी ित्यक्ष सांबांध 
होता. अल्लाप्रदया खाँ, अब्दुलकरीम खाँ याांसारखे र्वयी नाट्यके्षिाबाहेर असून त्याांना नाट्यसांर्ीताबद्दल 
आ्था होती. रांर्िमूीवरील व रांर्िमूीबाहेरील कलावांताांमध्ये मानप्रसक पातळीवर देवाणघेवाण होत होती. 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ चे र्ायक नट बाळकोबा नाटेकर याांनी ‘पुणे र्ायन समाजात’ व्यायायान प्रदफयाची 
नोंद आहे. अब्दुलकरीम खाँ ‘देवल क्लब’ला सक्रीय सहकायग देत होते. त्याांच्या मदतीने १९१० मध्ये र्ोसवद 
बल्लाळ देवल याांनी ‘प्रकलो्कर मांर्ळीच्या सांर्ीतातील मूलतत्वे’ या प्रवषयावर ‘देवल क्लब’ मध्ये सियोर् 
िाषण केले. कलावांताांमधील ही साथसांर्त नाट्यसांर्ीताला अशी काही फलदायी ठरली की अप्रिजात 
शास्त्रीय सांर्ीतातील व इतर िकारच्या सांर्ीतातील शलैीप्रवशषेाांचा सांर्म करण्यास नाट्यसांर्ीतकार आप्रण 
र्ायक नट प्रनष्णात झाले. यामध्ये लोकसांर्ीताचा देखील समावशे होता. सांर्ीत शलैीचे अनेक पयाय अशा 
रीतीने उपलब्ध झाफयामुळे १९१० ते १९२० पयंत नाट्यसांर्ीताचा आप्रण पयायाने सांर्ीत रांर्िमूीचा झपाट्याने 
प्रवकास झाला. 

 
१९०७-८ मध्ये ध्वप्रनमुद्रणाचे तांिज्ञान सहदु्थानात आले. ध्वप्रनमुद्रणाची सोय झाफयामुळे 

नाट्यसांर्ीत वरे्ाने प्रवकासोन्समुख झाले. ध्वप्रनमुद्रणाने सवग िकारचे आवाज मुप्रद्रत करता येऊ लार्ले. हव्या 
त्या वळेेस हव्या त्या प्रठकाणी ग्रामाफोनवर ध्वप्रनमुप्रद्रका ऐकण्यास प्रमळू लार्फया. आजपयंत ज्या अनुिवाची 
कफपना करता येत नव्हती असा अनुिव ित्यक्षात प्रमळाला. त्यामुळे लोकाांना अपूवाई वाटली आप्रण 
मनोरांजनाचा नवा छांदच जर्ला. १९२० पासून प्रवपुल िमाणात ध्वप्रनमुप्रद्रका प्रनघाफया. मफैल र्ाजवणाऱ्या 
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र्वयाांनी शास्त्रीय र्ायनाच्या बरोबर नाट्यसांर्ीताच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका काढफया.सांपूणग सांर्ीत सौरि नाटकाची 
चार िार्ात र्द्यपद्यासप्रहत ध्वप्रनमुप्रद्रका प्रनघाली. तत्सम नाप्रटका, िाषणे आदींच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका प्रनघाफया. 
ध्वप्रनमुप्रद्रकेच्या साहाय्याने पुन्सहा पनु्सहा ऐकून र्ाण्यातील बारकाव ेइच्छा असफयास आत्मसात करणे शक्य 
झाले. वाटेल तेवढ्ा वळेेला आवर्त्या सांर्ीतातील सौंदयाचा आ्वाद घेता येण्याचे वरदानच ग्रामाफोनच्या 
रूपाने रप्रसक श्रोत्याांना िाप्त झाले. या सुमारास ‘ऑल इांप्रर्या रेप्रर्ओ’चा जन्सम झाला. मुांबईत बसून 
लाहोरमधला कायगक्रम ऐकणे शक्य झाले. रेप्रर्ओवरून (त्या वळेेस ‘आकाशवाणी’ हा शब्द रूढ 
नव्हता.)प्रदवसाचे बारा तास कायगक्रम ऐकवले जाऊ लार्ले. सांर्ीतातील अप्रिरुचीला वळण लावण्याचे 
बरेचसे कायग त्या काळात रेप्रर्ओने केले. 
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४. 
बालगंधर्वांचे नाट्यसंगीत आणि गायकीर्वरील ससं्कार 

 
१९१३ ते १९४१ पयंत दोन तपाहून अप्रधक काळ र्ांधवग नाटक मांर्ळी मराठी सांर्ीत रांर्िमूीवर 

पप्रहफया ्थानावर होती. सकबहुना ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ मराठी सांर्ीत रांर्िमूीचा कणाच होती. बालर्ांधवांचे 
र्ायन हा नाट्यसांर्ीताचा मानदांर् ठरला होता. याला कारण अथात् बालर्ांधवांचे व्यल्क्तमत्त्व, त्याांचे 
असामान्सय कलारु्ण व त्यातही त्याांचे अलौप्रकक र्ायन हेच होते. 

 
बालर्ांधवांचा जन्सम पुण्यात झाला. त्याांच्या बालपणापासून त्याांना सतत सांर्ीताची आवर् 

असणाऱ्याांची सांर्त सोबत प्रमळाली. अजाण वयातही ते एकटे नव्हते. थोरे् समजू लार्फयावर ्वतःला हवी 
तशी सुसां्काप्ररत आप्रण जवळची माणसे लािण्याचे िाग्य त्याांच्या वाटणीला आले. त्याांची आई व आत्या 
प्रहराबाई स्त्रीर्ीते व िपूाळ्या म्हणत असत. ‘धन्सय जाहला माझा राम’ ही ‘रामराज्यप्रवयोर्’ नाटकातील िरैवी 
आपली आई रसाळपणे म्हणत असे– असे त्याांनी म्हटले आहे. तर सांत दामाजीचे िल्क्तपद आत्या इतके 
िावपूणग म्हणत असे की बरोबर असणाऱ्या प्रस्त्रयाांच्या र्ोळ्यात अश्रू उिे राहात. ‘या र्ाण्याचा माझ्या मनावर 
असा पप्ररणाम झाला की र्ाणे म्हणायचे ते तदू्रप होऊनच!’ [आत्मपर णटपि : तो राजहंस एक : बाळ सामंत– पृ. ३३१] 
असेही ते साांर्तात. बालर्ांधवांच्या म्हणजे नारायणाच्या वप्रर्लाांना श्रीपादरावाांना र्ाण्याचा आप्रण सतार 
वाजवण्याचा नाद होता. त्याांचे काका पुण्यातील ‘पवगती’च्या मांप्रदरात र्ायक होते. मामा वासुदेवराव 
पुणताांबेकर ‘नाट्यकला िवतगक मांर्ळी’च्या ्थापनेत सहिार्ी होते. नारायणाचा िाऊ बापूराव र्ात असे. 
नारायणाच्या वप्रर्लाांची प्रफरतीची नोकरी होते. त्यामुळे नारायणाचे शालेय प्रशक्षण सांर्तवार होत नव्हते. 
नारायणाची आते्तबप्रहण काशीताई प्रहचे यजमान आबासाहेब म्हाळस हे जळर्ावला िप्रसद्ध वकील होते. 
त्याांच्याकरे् वप्रर्लाांनी नारायणला ठेवले. तेथे आबासाहेबाांचे र्ॉक्टर बांधू व्यांकटराव याांना पेटीवादनाची 
आवर् असफयामुळे नारायण जेव्हा घरात र्ात असे तेव्हा ते त्याला पेटीवादनाची साथ करीत. त्याांच्या आत्याने 
नारायणसाठी तळर्ावातील मेहेबूबखान याांची र्ाण्याची प्रशकवणी ठेवली. हे बालर्ांधवांचे पप्रहले रु्रु. 
नारायणाच्या लहानपणीच त्याांना आहे त्यापेक्षा अप्रधक चाांर्ली सांर्ीताची जाण व्हावी या कारणाकप्ररता 
त्याांच्या मोठ्या िावाने म्हणजे दादाने मेहेबूबखान याांच्याकरे् तबला वाजवण्याचे प्रशक्षण घेतले. मेहेबबूखाननी 
रार्दारी बरोबर नारायणाला ‘शाकुां तल’, ‘सौिद्र’ ‘रामराज्यप्रवयोर्’ नाटकाांतील पदे प्रशकवली. या दोन्सही 
पद्धतीच्या सांर्ीताचा सांप्रमश्र सां्कार अशा पद्धतीने उमलत्या वयात बालर्ांधवांवर झाला. आपफया रु्रूबरोबर 
इतर र्ायकाांचे र्ाणे ऐकायला ते जात असत व आपले र्ाणे इतराांना ऐकवत. ते शाळेपासूनच ‘र्ाणारा मुलर्ा’ 
म्हणून ओळखले जाऊ लार्ले. त्याांना र्ाणे र्ाऊन दाखवण्याबद्दल पेल्न्ससली वर्ैरे व्तू प्रमिाांकरू्न 
प्रमळत.प्रशवाय ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ जळर्ावास आली तर र्ायक मुलाला प्रतकीट न काढता सवर्मध्ये 
बसून नाटक बघायला प्रमळे हा र्ाण्याचा आणखी एक तत्कालीन फायदा होत असे. त्याांनी ‘शाहू नर्रवासी’ 
आप्रण ‘नाट्यकलािवतगक’ याांसारयाया कां पन्सयाांची नाटके लहानपणी पाप्रहली होती. स्त्री िपू्रमका करणारे 
बाळािाऊ जोर् आप्रण िप्रसद्ध र्द्य नट र्णपतराव जोशी याांच्या िपू्रमकाही त्याांनी पाप्रहफया होत्या. 

 
बालर्ांधवांचा पप्रहला िप्रतप्रष्ठत जाहीर कायगक्रम रे्क्कन कॉलेज, पुणे येथे झाला. दुसरा ‘केसरी’ 

पिाच्या कायालयात झाला. तेथे लोकमान्सय प्रटळकाांनी त्याांना ‘बालर्ांधवग’ म्हटले. काही प्रदवस पुण्यात 
राप्रहफयानांतर बालर्ांधवग कोफहापुरात राहून ‘पांप्रर्त’ याांच्याकरे् र्ायन प्रशकू लार्ले. पांप्रर्ताांनी कोफहापूरच्या 
शाहू महाराजाांना त्याांचे र्ायन ऐकवले व महाराजाांना र्ायन तर आवर्लेच पण बालर्ांधवांना एका कानाने 
कमी ऐकू येत आहे हे जाणनू त्यावर उपाय करून घेण्यासाठी त्याांनी त्याांना प्रमरजेला पाठवले. 
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१९०३ मध्ये वयाच्या १५ व्या वषी आबासाहेब म्हाळस याांनी प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीत मुद्दाम 

बालर्ांधवांचे र्ायन घर्वनू आणले होते. परांतु ‘फुटक्या काठाचे मर्के’ या शब्दात त्याांची सांिावना झाली 
होती. त्यावळेी त्याांचा आवाज फुटला होता. आणखी २ वषांनी पुन्सहा या कां पनीत ‘धन्सय जाहला तुम्ही माझा 
राम पाप्रहला’, ‘नका टाकून जाऊ र्ावा र्ोळा’ व ‘शाकुां तला’तील ‘अरे वडे्या मना’ ही र्ाणी ते र्ायले. या 
खेपेस कां पनीतील बड्या मांर्ळीना, मुजुमदार, देवल, सचतोपांत रु्रव, दादा लार्, नानासाहेब जोर्ळेकर 
इत्यादींना त्याांचे र्ायन आवर्ले आप्रण १९०५ पासून ते कां पनीत आले. ६-१-१९०६ रोजी केलेफया त्याांनी 
त्याांच्या शकुां तलेच्या पप्रहफया कामाच्या वळेेस शाहू महाराजाांनी रांर्पटात येऊन त्याांना धीर प्रदला होता व 
िाऊरावाांची जार्ा चालव म्हणून आशीवाद प्रदला होता. 

 
बालर्ांधवांनी र्ायलेफया सुरुवातीच्या ‘शाकुां तल’, ‘शारदा’ इत्यादी नाटकाांतील सांर्ीताचे ्वरूप 

प्रवप्रवध मराठी छांदाांतून उर्म पावलेले होते. साक्या, सदड्या आप्रण पद याांत रचनेचा फरक 
होता.शाकुां तलातील २०० पदाांपैकी फक्त २० पदे शास्त्रीय सांर्ीताद्वारे होणारा पप्ररणाम साधणारी होती. इतर 
पद्य्वरूप होती. या पद्याांना कनाटकी,ठुमरी, र्रबा ढांर् देखील होते. कटाव ही लावणी्वरूप दु्रतर्तीने 
जाणारी रचना होती. ‘फटका’ हा शब्दशरण पण आक्रमक पद्यिकार होत. ‘साकी’ हा वरे्वान, सरळ, 
प्रनवदेनिचुर आप्रण ‘प्रदण्र्ी’ हा तुलनेने सौम्य व मृदू आप्रवष्कार असणारा र्ायनिकारही होता. रांर्िमूीवर 
नुसती कप्रवता कधी र्ावी आप्रण कशी र्ावी याचे तांि होते. र्ायकाला रसोत्कषग साधण्यासाठी र्ायन 
खुलवणारे पद कोणत्या प्रठकाणी याव ेयाची सूक्ष्म आप्रण िर्फि जाण प्रकलो्कर, देवल या नाटककाराांकरे् 
होती. उपजत सांर्ीताचे अांर् असफयामुळे बालर्ांधवांना हा दृप्रष्टकोन आपफया र्ायनात बाणवायला वळे 
लार्ला नाही. ‘शारदा’ नाटकात हमीर, सारांर्, जौनपुरी, बारे्श्री, िरैवी, िपू आप्रण हलक्या फुलक्या 
्वरूपाच्या बहार, सझजोटी, प्रपलू या रार्ाांचा वापर केलेला होता. शास्त्रीय रार्राप्रर्ण्याांच्या काही जाती 
प्रदलखुलासपणे जमवनू र्ाण्याच्या आहेत तर काहींची थोड्या काळात शक्ती सांपून जाते, त्यामुळे त्या 
आटोपत्या घ्याव्या लार्तात. सझजोटी, अर्ाणा या दुसऱ्या िकारात मोर्तात. बालर्ांधवग त्याांच्या 
व्यवसायाच्या ऐन बहरात उत्तर सहदु्थानी चालींचे मराठीकरण करण्यात यश्वी ठरले. त्या कामी त्याांना 
बालपणी ऐकलेफया व ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’त असताना सुरवातीच्या काळात आत्मसात केलेफया 
सां्काराांची मदत झाली. र्ायक नट म्हणून बालर्ांधवांच्या मनाचा धमग तयार झाफयावर सवग शक्तीप्रनशी त्याांनी 
त्याचे पालन केले व सतत आपफया र्ायनधमाशी सुसांर्त असा सांर्ीताचा अप्रवष्कार रांर्मांचावरून केला. 
म्हणून सांर्ीतातील अपयश कधीही त्याांच्या वाट्याला आले नाही. 

 
बालर्ांधवांना ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’त आणण्यात जोर्ळेकराांनी प्रवशषे पुढाकार घेतला होता. 

जोर्ळेकराांच्या र्ायनाची शलैी िाऊरावाांच्या शलैीशी प्रमळतीजुळती होती. पदाच्या अथाशी लर्टून येणारा 
्वरसांचय प्रवकप्रसत करण्याची खुबी जोर्ळेकराांना जमली होती. हा धर्ा पढेु बालर्ांधवांनी प्रर्रवला. 

 
रांर्िमूीवरचे सांर्ीत इतर सांर्ीत परांपराांपेक्षा ्वतःचे वरे्ळे वैप्रशष्ट्य घेऊन िर्त होत रे्ले पाप्रहजे 

याची ‘प्रकलो्कर सांर्ीत मांर्ळी’ मधील र्ायक नट, तालीम मा्तर, नाटककार, सांर्ीतकार याांना ्पष्ट 
जाणीव होती. आपफया व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात एकदा बालर्ांधवांनी ‘मूकनायक’ नाटकातील 
‘होय सांसार’ हे एरवी ‘रामकली’ रार्ात र्ायले जाणारे पद ‘बारे्श्री’त र्ाऊन वाहवा प्रमळवली. तसेच १७ 
व्या वषांच्या वयात एकदा ‘रु्प्तमांजूष’ नाटकात नांप्रदनीची िपू्रमका करीत असताना त्याांचा आवाज िास देऊ 
लार्ला.तेव्हा आज आपला आवाज तार षड्जाला पोहोचणार नाही हे उमजून ‘त्याांनी तानेला मध्येच मुररू्न 
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घेऊन आवाजातला दोष मोहकपणे झाकून घेतला’ अशी आठवण र्ोसवदराव टेंबे याांनी साांप्रर्तली आहे. 
[ममवबंधातही ठेर्व : बाळ सामंत– पृ. ८३] त्यावळेी बालर्ांधवग नवखे होते आप्रण र्ोसवदराव जाणकार म्हणून र्ाणे ऐकत 
होते. अशा साधारण वाटणाऱ्या घटनाांमुळे कलावांताला फार मोठा आत्मित्यय येत असतो. प्रकलो्कर 
कां पनीत बालर्ांधवग उत्तम रुळले. त्याांचा व्यवसाय आप्रण साधना दोन्सही एकाच वळेी आप्रण एके प्रठकाणी चालू 
होती. 

 
देवल, बोर्स,खाप्रर्लकर हे जरी र्ायक सकवा जानेमाने सांर्ीततज्ज्ञ र्णले रे्ले नसले तरी त्याांनी 

बालर्ांधवांना र्ाण्याची तालीम प्रदली होती. या तालमी र्वयी तयार करून घेण्यासाठी नव्हत्या तर र्ायक 
नट घर्वण्याचा तो ियत्न होता. हे त्या तालमींचे खरे ममग होते. देवलाांच्या शारदेच्या र्ाण्याच्या चालींमधील 
बाळबोध िावाथग बालर्ांधवांच्या र्ायनात कसा उतरतो ते तपासणे देवलाांना महत्वाचे वाटत होते. तालीम 
मा्तर म्हणून बालर्ांधवांच्या र्द्य आप्रण पद्य उच्ाराांवर त्याांची करर्ी नजर होती. ‘क्ष’ हे अक्षर असणारा 
सां्कृत श्लोक बालर्ांधवांकरू्न पाठ करून घेऊन त्याांनी बालर्ांधवांना चालीवर म्हणायला लावला 
होता.एखाद्या अक्षराचा र्द्यातील उच्ार व र्ाण्यातील उच्ार यातील अांतर फक्त जाणकार समजू शकतो. 
अशा त्याांच्या र्ायनातील कृष्ण शब्दाचा उच्ार अशा सलर्ीने होई की कृष्णाच्या मुरलीमनोहर रूपाची 
आठवण झाफयाखेरीज राहणार नाही. पदाच्या र्ायनातून अप्रिनय िर्ट व्हायला हवा असतो; असे झाले तर 
ते पद नाटकातील िसांर्ाशी सुमेळ साधू शकेल याची जाणीव र्ायकाला पद र्ात असताना िप्रतक्षणी 
असायला हवी हे बोर्साांना अर्त्याचे वाटत होते. बोर्साांनी त्याांच्या व्यवसायाच्या एका टप्प्यावर सांर्ीत 
िपू्रमका केलेफया होत्या. खाप्रर्लकर मुांबई चौपाटीवर बसून रािीच्या वळेेस कधी कधी बालर्ांधवांची 
र्ायनाची मेहनत समोर बसून ऐकत असत. (प्रदवसा बालर्ांधवांना ओळखणारी माणसे यात अर्थळा 
आणण्याची शक्यता होती) आप्रण अप्रिनयासाठी आवश्यक ती तालीमही देत. दोन र्ालात सुपारी ठेऊन 
र्ाताना तोंर् वरेे्वाकरे् होणार नाही याची काळजी घेत. बालर्ांधवांनी र्ाण्याचा प्ररयाज केला होता. 
नाट्यसांर्ीतात सांर्ीतासोबत र्ायक नटाचे दशगन दुलगक्षनू चालत नाही. बोर्स, देवल आदी सवांचा हेतू 
मार्गदशगन करणे हा होता, घोकून ठोकून पाठ घेणे नव्हे! या ियत्नातून बालर्ांधवग नाट्यसांर्ीताची पप्ररिाषा 
प्रशकत रे्ले. 

 
र्ोसवदराव टेंबे याांच्याकरू्न बालर्ांधवांनी कां पनीत असताना रार्दारी सांर्ीताचे प्रशक्षण घेतले. 

रार्प्रव्तार, ताना, खटके, मुरके, आलापी, बोल-आलाप वर्ैरे बारकाव ेआप्रण वैप्रशष्टे्य त्याांना मानापमान 
रांर्िमूीवर येईपयंत (१९११) उत्तम रीतीने अवर्त झाले. याांजबरोबर ध्वप्रनमुप्रद्रकाांच्या माध्यमातून फार मोठे 
सां्कार झाले. बालर्ांधवांच्या नाट्यरु्रूां नी हे सां्कार बालर्ांधवांवर हेतुपूवगक घर्वले. बालर्ांधवांच्या 
व्यावसाप्रयक जीवनाच्या अर्दी िारांिकाळातच १९०७ ते १९११ मध्ये ‘बेका’ कां पनीने बालर्ांधवांच्या 
ध्वप्रनमुप्रद्रका काढफया. मराठी नाट्यसांर्ीत आपली शक्ती अजमावत असतानाचा तो काळ आहे. या वळेेस 
धु्रपद धमार, उत्तर सहदु्थानी प्रनमशास्त्रीय सांर्ीत, नांतरचा पूरब ढांर् याला मराठी नाट्यसांर्ीताने आपले 
म्हणत ्वतःचा प्रवकास केला. ‘्वयांवर’ (१९१६) पयंत यायाल र्ायकी ्वतःच्या पद्धतीने पेलून धरण्याचे 
सामर्थ्यग नाट्यसांर्ीतात प्रनमाण झाले.नांतरच्या काळात ध्वप्रनमुद्रण करणाऱ्या नव्या कां पन्सया आफया. इतर 
र्ायकाांनी र्ायलेफया नाट्यसांर्ीताच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका प्रनघाफया. पुढच्या प्रपढीने ठेवा म्हणून जतन करावी अशी 
नाट्यसांर्ीताची श्रेष्ठ परांपरा प्रनमाण झाली. ल्ध्वप्रनमुप्रद्रकाांच्या साहाय्याने सांर्ीताचे चैतन्सयरूप प्रटकू शकले. 

र्ायनाची पूवगतयारी म्हणून बालर्ांधवांना िप्रसद्ध र्ायक र्ाप्रयकाांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका ऐकवफया रे्फया. 
त्याांची बरीचशी पदे सहदी प्रचजाांवर बसवलेली आहेत. िामुयायाने जोहराबाई आगे्रवाली (त्यानांतर प्रचिपटात 
र्ाणारी अांबालेवाली जोहरा नव्हे.), र्ौहरजान कलकते्तवाली, (‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’त नांतरच्या काळात 



 
अनुक्रमणिका 

 

आलेली र्ौहरबाई कनाटकी नव्हे.), मलकाजान आगे्रवाली, प्यारासाहेब, मौजु्जप्रदनखान आप्रण बाई 
सुांदराबाई जाधव याांचे सा्ं कार बालर्ांधवांवर झाले. जोहराबाईची ‘प्रजयाकी प्रतहारी’ (यमनकफयाण) ही 
चीज ‘टकमक पाही’ हे ‘मानापमाना’तील पद म्हणून वरे्ळ्या ढांर्ाने बालर्ांधवांच्या र्ळ्यातून िर्ट झाली 
आहे. टेंब्याांनी ‘मानापमाना’तील पदाांना काही ्वतांि व काही ध्वप्रनमुप्रद्रत पदाांवर आधाप्ररत चाली प्रदफया. 
आज ही र्ाणी ऐकफयावर बालर्ांधवांनी टेंब्याांच्या मार्गदशगनाखाली प्रचजेला कसे वळण प्रदले आहे ते समजून 
येते. पद तीन प्रमप्रनटात अव्याहतपणे झरझर सरकते. प्रचजेतील समेची जार्ा पदामध्ये वरे्ळ्या प्रठकाणी येते. 
आवश्यक तेवढे आलाप, सरकत्या प्रजन्सयािमाणे आरोही अवरोही ताना, अर्दी मोजक्या; आप्रण शब्दाांची 
आकषगक आवतगने असे त्याचे ्वरूप असते. कलकत्त्याच्या र्ौहरजानची ‘तनमनकी’ (खमाज) ही चीज 
‘मधुमधुरा तव प्रर्रा’ (प्रवद्याहरण)हे पद म्हणून येते. ते बोलफयािमाणे वाटते. हा पदाचा मुखर्ा कच आप्रण 
देवयानीमधील सांवादाचा िार् आहे. र्ौहरजानची आणखी एक चीज ‘प्रजयाकर धर धर’ (देस) दु्रतर्ती मध्ये 
आहे. पण शब्दाांचा अथग नीट लार्ावा एवढी धीमी लय ‘मधुकर वन वन’ ला (प्रवद्याहरण) ला आहे. यातील 
पुनरावृत्ती अप्रत मोहक आहे. 

 
्वरसांमोहनाला काही र्ोष्टींमुळे फार मदत होत असते. चालीमध्ये जाणवले न जाणवले इतका बदल 

करणे सकवा ्वरावरचा आघात तेवढा बदलणे, ओळ पाव मािा थाांबून मर् उचलणे, समेवर न थाांबता 
समसूचक आघात देऊन ओळ पुन्सहा र्ात राहणे, असे प्रकतीतरी सूक्ष्म िकारचे बदल बालर्ांधवांच्या र्ायनात 
उमटले आहेत. ‘र्रजत आये’ (सूर मफहार) ही अप्रतिप्रसद्ध चीज आजही र्ायक आकाशवाणीवर र्ातात. 
र्ौहरजानच्या चीजेच्या र्ायनात कोठीवरच्या र्ायनात अप्रििेत असणारी अदाकारी आहे. बालर्ांधवांच्या 
‘्वयांवराां’तील ‘अनृतची र्ोपाला’- हे पद बनून ही चीज वरे्ळ्या शलैीतून िर्ट होते. ‘र्ो’ या अक्षरावर 
उच्ारासमवते तार षड्ज नेमकेपणाने लार्तो. र्ायनात वणोच्ारासप्रहत खुला ्वर लार्णे ही एक कसोटी 
आहे. बहुतेक र्ायकाांचा ्वर अर्ोदर लार्तो व नांतर उच्ार िर्ट होतो. तर काहींचा वणोच्ार अर्ोदर ऐकू 
येतो व नांतर तो ्वरावर ल््थरावतो. मुळच्या शास्त्रोक्त चीजेमधील बपु्रद्धर्म्यस शास्त्रशुद्ध जार्ा आप्रण 
परांपराप्रनप्रवष्ट जार्ा बालर्ांधवांच्या पदामध्ये जाणवत नाहीत. असे रार्ाचे नव ेरूप उदयाला येते. 

 
‘नणांप्रदया मारे बोल’ ही एक पारांपप्ररक िप्रसद्ध चीज आहे. या चीजेच्या अनेक र्ायकाांच्या 

ध्वप्रनमुप्रद्रका आहेत. या चीजेचा मुखर्ा ऐकला की दोन तांबोरे घेऊन र्वई मफैलीत र्ादीवर बसला आहे व 
समोर दाद घ्यायला रप्रसक बसले आहेत असे वाटते. ही चीज ‘करीन यदुमनी सदना’ म्हणून बालर्ांधवांनी 
्वयांवराांत सादर केली आहे. ‘्वयांवरा’ मध्ये रुल्क्मणीचे ते एकिकारे िाव्वप्न आहे. मुळात ते रुल्क्मणीचे 
व्यल्क्तर्त मनोर्त असते. रांर्मांचावरून िेक्षकाांसमोर ते सादर केले जाते. नाप्रयकेच्या िपू्रमकेत सुांदर 
मोकळ्या र्ळ्याने र्ायलेले पद कुठेतरी िेक्षकाांच्या दृष्टीने िावरांजकही होते. येथे शब्द ्वरिावाला 
मुलायमपणाने लर्टून येतात. सूर- शब्द- िाव यात प्रवलक्षण जवळ जवळ अदु्भत वाटावा असा प्रजव्हाळा 
बालर्ांधवांच्या र्ायनात होता. (आज असा प्रलप्ताळा लता मांरे्शकराांच्या र्ायनात आपण अनुिव ूशकतो. 
माि लतामांरे्शकराांइतकी ्वच्छ वाणी कोणत्याही र्ायकाची नाही.) 

 
बाई सुांदराबाई बठैकीची लावणी तालेवारपणे पेश करीत असत. लावणी र्ायनाचे ममग त्यातील 

सिर्री तानेमध्ये आहे. बैठकीच्या लावणीत व त्या पद्धतीच्या ठुमरीवजा र्ायनात नमग नखरा असतो. 
सुांदराबाईची ‘प्रदले बेकरार तूने’ ह्या ठुमरीची चाल ‘कशी या त्यजू पदाला’ यात उदात्त िावना व्यक्त करणारी 
चाल बनून येते. हे बालर्ांधवांचे पद अप्रतशय पप्ररणामकारक होत असे. सुांदराबाईच्या र्ाण्यात सूक्ष्म आव्हान 
आहे. वक्तृत्व आहे. त्यात हाां ss हाां ss ची अदाकारी ् पष्ट जाणवते. बालर्ांधवांनी मूळ चालीची लय बदलली, 
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ती जलद केली. त्यामुळे ‘त्यजू पदाला.....’ या शब्दाांनांतर दोन मािाांचा ‘माझ्या’ शब्द टाकला त्या शब्दातून 
ससधूच्या हृदयातील काकूळतीची िावना व्यक्त होते. असहायतेमुळे कारुण्य अप्रधक उत्कट होते. या पदाच्या 
र्ायनात र्ायकी पद्धतीने ते तार षड्जावर एकदाही थाांबत नाहीत. रसोत्कषग कसा साधावा याची जाणीव 
बालर्ांधवांपाशी होती. त्याांना ही एक नैसर्मर्क देणर्ीच होती असे म्हणता येईल. सुांदराबाईनी, प्रवप्रशष्ट 
पद्धतीने आवाज खेचणे, षड्जावर प्रटकून राहाणे, सपाट सरळ तोकड्या ताना घेणे आप्रण र्ाण्याला 
जार्ोजार् लाइट टच देणे या सवग र्ोष्टींमुळे “कौन तऱ्हासे तुम” या र्ाण्यात पुरब ढांर् प्रवशषेतः उत्तर 
सहदु्थानीपण व्यक्त केले आहे. त्या र्ाण्याच्या चालीचा अ्सल मराठी अप्रवष्कार बालर्ांधवांनी ‘रूपबली 
तो नरशादूगल’ (्वयांवर) या पदात केला आहे. पदामध्ये शब्दरूपे एकात एक प्रमसळतात व लयीचे खेळ 
चालतात. मौजु्जप्रदनखान आप्रण प्यारासाहेब या दोघाांच्या ‘हमसे ना बोलो राजा’ या लोकप्रिय ठुमरीच्या 
ध्वप्रनमुप्रद्रका उपलब्ध आहेत. प्यारासाहेबाांचा आवाज उांच सुरातील होता. इतका पातळ की स्त्रीच र्ात आहे 
असा िास व्हावा. या ठुमरीवरून ‘नाही मी बोलत’ (मानापमान) हे पद बतेले आहे. मुळचा शृांर्ार रस येथे 
सौम्य व शालीन वाटतो. बालर्ांधवांनी ‘नाथा’ मधील कोमल र्ांधाराची जार्ा शुद्ध ऋषिावर आणफयामुळे एक 
िकारची साल्त्वकता उमटते. ज्यात रसाचे अल््तत्व प्रवद्यमान नाही अशी एखादी फट देखील र्ायनात राहात 
नाही. यात मराठी वळणाच्या जार्ाांची (जुने लोकसांर्ीत, स्त्रीर्ीते इत्यादी) जार्ोजार्ी पेरणी केली आहे. या 
पदाने आबालवृद्धाांवर मोप्रहनी घातली होती. 

 
मलकाजान आगे्रवाली प्रहच्या ‘नयी जोबनवालीका मजा लूटा’ (यातील मुखर्ा प्रनखळ शरीरिावावर 

आधाप्ररत आहे) या लावणीच्या चालीवर ‘िि ूअप्रज र्मला’ (एकच प्याला) हे पद बालर्ांधवांनी र्ायले आहे. 
ही िरैवी आहे. मफकाजानचे र्ायन नाचरे आहे. त्यात तबफयाचे महत्त्वाचे ्थान आहे. तेथे ठुमरीतले शब्द 
आर् मािाांवर िर देत देत बेहोशी िर्ट करतात. ‘एकच प्याला’ मध्ये सुधाकराने दारू सोर्फयाची शपथ 
घेतफयावर ससधूला अप्रतशय आनांद होतो. हषग हृदयात मावत नाही. पप्रहले ईश्वर्मरण होते. 
परमेश्वराबद्दलचा कृतज्ञ िाव पदात रुपाांतप्ररत झाला आहे. बालर्ांधवांच्या र्ळ्यातून येथे कोमल ऋषि अतीव 
आतगतेने व्यक्त होतो. येथे ताना नाहीत. छोटे छोटे आलाप आहेत. बारीक सुिर् आप्रण मोहक जार्ाांची पेरणी 
केली आहे. तबफयाचे अल््तत्व केवळ लयीपुरते आहे. बालर्ांधवांचे चप्ररिकार वसांत शाांताराम देसाई हे 
‘एकच प्याला’ या नाटकाची एक आठवण साांर्तात. या नाटकात एका दुःखाच्या िसांर्ी बालर्ांधवांनी ‘चांद्र 
चवप्रथचा! रामाच्या र् बारे्मध्ये चाफा नवप्रथचा र्ां!’ हे र्ायन सुरू केले. तेव्हा त्या करुणातग सुराांनी ििाप्रवत 
झालेला एक िेक्षक रर्त रर्त ‘अब बस हो र्या’ म्हणत अश्रू ढाळत िेक्षार्ारातून बाहेर पर्ला. 

 
अशी आणखी एक िरैवी ‘ही समज तव कुप्रटल चतुराई’ (अमृतप्रसद्धी) थोर्ी अप्रधक दमदारपणे येते. 

बालर्ांधवांनी र्ायलेली ‘र्ोकुलमा लयी चालो उद्धवजी’ या र्रब्याची ध्वप्रनमुप्रद्रका आहे. त्याचे मराठी 
नाट्यसांर्ीतातील त्याांच्या र्ळ्यातून प्रनघालेले पद आहे– ‘मानस का बप्रधराव’े (एकच प्याला). र्रब्यामध्ये 
ते साधे सरळसोट र्ायले आहे. पद माि प्रवप्रवध िकारे खुलवनू र्ायले आहे. ध्वप्रनमुप्रद्रकेतील र्ाण्याचे 
िपू्रमकेच्या व पदातील िावाथांच्या अनुषांर्ाने नाट्यपदाच्या रूपात बालर्ांधवांनी नुतनीकरण केले. परन्सतु 
केवळ ध्वप्रनमुप्रद्रकाांवर आधाप्ररत पदे बालर्ांधवग र्ात असत असा या चचेचा अथग नाही. त्याांनी प्रजथून प्रमळेल 
प्रतथून सत्व प्रमळवले व ् वतःच्या िप्रतिेने त्याची जोपासना केली. जसजसे नाटकाांचे ियोर् होत रे्ले तसतसे 
र्ाताना नव ेसुचत रे्ले.पदे उत्तरोत्तर रसपूणग र्ायली जाऊ लार्ली. र्ायन िर्फि बनले. आवाजाची ताकद 
वाढली. मनात आलेले र्ळ्यात उतरवणे सुलि झाले. 
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बालर्ांधवांना िा्करबुवा बखले याांची प्रकमती तालीम प्रमळाली. िा्करबुवाांची र्ायकी जयपूर 
अिौली घराण्याची होती. या र्ायकीचा सवाप्रधक ििाव बालर्ांधवांच्या र्ायकीवर आहे. वलेाांटीबद्ध ताना, 
तानाांचे बाांधीव आप्रण आकषगक व्यूह रचणे, ित्येक ्वर ्वच्छ लावणे, कमीत कमी सुराांची प्रफरप्रफरून 
सौष्ठवपूणग रचना करीत आलाप प्रसद्ध करणे ही या र्ायकीची वैप्रशष्टे्य िा्करबवुाांनी सांर्ीत प्रदलेफया 
‘्वयांवर’ मधील पदाांत उठून प्रदसतात. बुवाांनी या नाटकातील पदाांकप्ररता ्वतःच्या ठेवणीतील उत्कृष्ट 
प्रचजा प्रनवरू्न त्याांवर पदाांच्या चाली बाांधफया होत्या. ‘नाथ हा माझा’ (यमन) ‘मम आत्मा र्मला’ (प्रबहार्) 
‘मम सुखाची’ (प्रतलककामोद) ‘्वकुलतारक’ (िीमपलास) अशी एकापेक्षा एक अवघर् पदे िारद्तपणे 
आपला दजा साांिाळून बालर्ांधवांच्या र्ळ्यातून उतरली. यायाल र्ायनाचे महामेरू र्णले रे्लेले, जयपूर 
घराण्याचे खाांसाहेब अल्लाप्रदया खाँ याांनी त्याांच्या ्वतःच्या प्रचजेवरील ‘मम सुखाची’ हे पद नाटकात 
बालर्ांधवांच्या र्ळ्यातून ऐकले होते. त्यावळेी बालर्ांधवांच्या र्ळ्यातून मला माझ्या र्ायकीच्या सौंदयाचा 
ित्यय येतो असे ते म्हणाले. “्वकुलतारक सुता.... हे पद र्ाताना बालर्ांधवग प्रवलां प्रबत लयीत सुरू करून 
रार्ाचे ्वर व आलाप घेत असत. नांतर यायाप्रलयाांच्या पद्धतीिमाणे लय वाढवनू ्वरालापाांची बढत वाढवनू 
तानेची प्रफरत करीत असत.” [तो राजहंस एक : बाळ सामंत– पृ. ९६] असे असूनही नाट्यसांर्ीत म्हणून ते पद मनात 
ठसते. तो यायाल वाटत नाही. या नाटकातील ‘नृपकन्सया तव जाया’ (िरैवी), ‘मम मनी कृष्णसखा रमला’, 
(कसलर्र्ा) ‘कप्ररन यदुमनी सदना (जांर्ला) ही पदे र्वयाांनी बठैकीत, सांर्ीत पप्ररषदेत व आकाशवाणीवर 
र्ाऊन लोकप्रिय केली. 

 
एका रार्ाचा वरे्वरे्ळ्या पदाांमध्ये वरे्वरे्ळा रसाप्रवष्कार बालर्ांधवग सहजर्त्या करीत असत. त्याांनी 

र्ायलेला रार् त्या नाट्यपदाचा होऊन जात असे. बारे्श्री रार्ातील ‘आता रार् देई मना’ (प्रवद्याहरण) या 
पदात र्ाांिीयग आप्रण सकप्रचत प्रवषण्णतेचा िास होतो. ‘िेम नच जाई’ (्वयांवर) या पदामध्ये िेमाचे अनुिवप्रनष्ठ 
तत्त्वज्ञान रुल्क्मणी ्वतःला समजावते. तेथे रुल्क्मणीसह िेक्षक सकवा श्रोता र्ांिीर होतो. ‘ठरला जणु मत्सर 
तापा’ (द्रौपदी) या पदात द्रौपदीची प्रवरक्त आप्रण हताश मनःल््थती िर्ट होते. ती द्रौपदी वरे्ळ्या िसांर्ी 
‘मुप्रद्रत सवत नच या काला’ या पदामध्ये अधीर वृत्ती धारण करते. या प्रठकाणी ‘बारे्श्री’ रार्ातील चाल 
उर्त्या वरे्ाने पढेु सरते. त्या चालीला अनुरूप जार्ा बालर्ांधवग घेत जातात. रसाचा उत्कषग साधला जातो 
तो रार्ाचे ्वरूप उिे करीत असतानाच. यमन आप्रण यमनकफयाण हे रार्ही असे रूप बदलतात. ‘नाथ हा 
माझा’ यातील यमन शुद्ध िारद्त व िौढ वाटतो. ‘नयने लाजवीत’ (मानापमान) थोर्ा अल््थर शरणात 
वाटतो. तोच ‘टकमक पाही’ मध्ये (मानापमान) प्रनिगर, चांचल, प्रमष्कील बनतो. 

 
त्याांच्या काही अत्यांत लोकप्रिय पदाांमुळे काही रार्ाांना बालर्ांधवी वळण िाप्त झाले. म्हणजे असे की 

बालर्ांधवग घेत असणाऱ्या खास जार्ा त्या रार्ाांचे िप्रतप्रनप्रधत्व करू लार्फया. जणूकाही त्या ठराप्रवक जार्ा 
घेतफया नाहीत तर तो रार् प्रसद्ध होणार नाही असे पढुच्या प्रपढीतील र्ायकाला वाटले. बालर्ांधवांचे 
‘्वकुलतारक’ म्हणजे िीमपलास, ‘मम सुखाची’ –म्हणजे प्रतलककामोद ‘मधुकर वन वन’ –म्हणजे देस, 
‘सुजन कसा मन’ –म्हणजे िपू, ‘नाथ हा माझा’ –म्हणजे यमन, ‘मम आत्मा’ –म्हणजे प्रबहार्; असेच 
बारे्श्री, कासलर्र्ा, सझजोटी, जौनपुरी रार्ाांच्या सांदिात घर्ले. 

 
बालर्ांधवांमुळे नाट्यसांर्ीताची लोकप्रियता वाढली. थोड्या िमाणात सांर्ीताची आवर् असणारी 

सामान्सय माणसे नाट्यसांर्ीताकरे् ओढली रे्ली. नाटकाांवर लुब्ध असणाऱ्याांचे आप्रण सांर्ीतिेमींचे पूवीचे 
रार्राप्रर्ण्याांच्या सांदिातले, ग्रह-आग्रह सैल झाले. काही रार्ाांवर कोठीवरचे रार् म्हणून प्रनष्कारण प्रशके्क 
मारले रे्ले होते. काहींचे नाते फक्त लोकसांर्ीताशी होते. असे रार् नाट्यसांर्ीतामुळे र्वयाांच्या बैठकीत 
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िप्रतष्ठा पावले. सुप्रशप्रक्षत, उच्भ्र ूव्यक्तींना या रार्ाांचा आ्वाद घेणे शक्य झाले. अशा रार्रार्ीण्याांमधील 
सौंदयाच्या प्रकतीतरी शक्यता नाट्यसांर्ीत र्ाणाऱ्याांनी प्रवशषेतः बालर्ांधवांनी लोकाांसमोर आणफया. ‘काफी’ 
रार्, प्रजला -काफी हे ठुमरीपुरते मानले रे्ले होते ते बालर्ांधवांच्या पदाांतून सवगदूर पोहोचले. काफी मध्ये 
‘रूपबली तो नरशादुगल’ (्वयांवर), सत्यवदे वाचनाला (एकच प्याला), प्रजला काफी- बलसार्र तुम्ही 
(सौिद्र), ‘दूती नसे’ (सौिद्र), पहार्ी- एकला नयनाला, नरवर कृष्णसमान, (्वयांवर), प्रपलु- ‘कशी या 
त्यजू पदाला (एकच प्याला), मार्ीवरी चल र्, रमवाया जाऊ (मृच्छकप्रटका) माांर्-दया छाया, मानस का 
बप्रधराव े(एकच प्याला); सझजोटी- धमगमय ही (द्रौपदी); या प्रशवाय लावणी सारयाया मराठी लोकसांर्ीताला 
नाट्यसांर्ीतातून ्थैयग प्रमळाले. 

 
रार्ाचे शुद्ध ्वरूप जपणे व त्यातून रार्प्रव्तार साधणे हा नाट्यपद र्ायनाचा हेतू कधीही नव्हता. 

तरीही रार्ामध्ये प्रनप्रषद्ध मानला रे्लेला ्वर लावणे हे कोणत्याही कारणाने अमान्सय होते. परांतु बालर्ांधवग 
अनेक वळेेस असा सूर लावत असत; पण तो अशा पद्धतीने व अशा प्रठकाणी येई की त्यामुळे रार्सौंदयग खुलून 
उठे. उदाहरणाथग ‘टकमक पाही’ या पदाच्या ‘यमन कफयाण’ रार्ामध्ये शुद्ध मध्यम आप्रण तीव्र मध्यम लावीत 
असत. ‘मम आत्मा’ या पदाच्या ‘प्रबहार्’ रार्ामध्ये प्रनप्रषद्ध असणारा कोमल प्रनषाद लावत. ‘अनृतप्रच र्ोपाला’ 
च्या ‘सूर मफहार’ रार्ात ‘प्रमया मफहारा’िमाणे म प ध नी सा लावत. रार्ाचा साांधा बदलून पनु्सहा पप्रहफया 
रार्ामध्ये येणे असेही करीत. अशा उदाहरणाांना तोटा नाही. एक पद दोन रार्ात र्ाण्याचे ियोर् बालर्ांधवांनी 
केले होते. ‘आता रार् देई मना’ (प्रवद्याहरण) हे पद बारे्श्रीमध्ये र्ात असत. नाटकात शुक्राचायग ध्यान्थ 
बसला असताना हे र्ायन चालू असे. वन्ससमोअर प्रमळाफयावर त्याच वळेी ते मालकां स रार्ात र्ात असत. 

 
बालर्ांधवांचे ‘कान्सहोपािा’ (१९३१) नाटकातील अिांर् कमालीचे लोकप्रिय झाले. ‘कान्सहोपािा’ 

पयंत बालर्ांधवांनी र्ायलेफया नाट्यपदाांतून त्याांच्या पूणगिप्रतिेचे दशगन घर्ले होते. त्याांच्या शलैीचा झळाळता 
सांचार त्याांच्या र्ायनातून अनुिवाला येत होता. ‘कान्सहोपािा’ मध्ये अिांर् र्ायनामुळे त्याांचे सांर्ीतिेम नव्याने 
उफहप्रसत झाले. ‘कान्सहोपािा’ मधील सांर्ीत शृांर्ार, वीर, अदु्भत सकवा करुण रसापेक्षा वरे्ळ्या रसात 
घोळवलेले आहे. ‘कान्सहोपािे’च्या अवमाप्रनत दुःखी जीवनाला ईश्वरिक्तीचा िक्कम आधार प्रमळतो. ही 
‘कान्सहोपािा’ मधील नाप्रयकेची मानप्रसक िपू्रमका होती. बालर्ांधवग कान्सहोपािेची िपू्रमका रांर्वीत होते तेव्हा 
सांर्ीत नाटकाांचा पर्ता काळ सुरू झाला होता. हे सत्य कुठेतरी बालर्ांधवांना समजून चुकले असाव.े 
‘कान्सहोपािा’ मधील अिांर् र्ायनामारे् त्याांच्याही मनाची कातर अव्था क्वप्रचत वर उसळत असफयाची 
शक्यता कशी नाकारणार? या अिांर्ामुळे बालर्ांधवांच्या त्यावळेच्या व्यावसाप्रयक जीवनातील वा्तवाची 
िखरता काही िमाणात शीतल झाली असणे शक्य आहे. परांतु ही र्ोष्ट मुद्द्यापुरती घेऊन सोरू्न देणेच योग्य 
होईल. बालर्ांधवग ित्येक र्ाण्याशी इतके समरस होत असत की त्याांचे अिांर् िल्क्तिावाने ओसांरू्न जात 
असफयास नवल नाही. जोहार मायबाप, अवघाप्रच सांसार, नुरले मानस, देवा धप्ररल चरण, पप्रतत तू पावना, 
अर्ा वैकुां ठीच्या राया, या िजनाांनी इप्रतहास घर्वला. ते अिांर् तेव्हाइतकेच आजही लोकप्रिय आहेत. 

 
सांर्ीत व चालींच्या सांदिात बालर्ांधवांना ्थूलमानाने देवल, (शारदा, मृच्छकप्रटक, 

सांशयकल्लोळ), कोफहटकर (सहचाप्ररणी, मप्रतप्रवकार इत्यादी), खाप्रर्लकर (िेमशोधन, प्रवद्याहरण), टेंब े
(मानापमान) िा्करबुवा बखले (्वयांवर), बाई सुांदराबाई (एकच प्याला), मा्तर कृष्णा (नांदकुमार, 
कान्सहोपािा, इत्यादी) याांचे मार्गदशगन लािले. त्यानुसार बालर्ांधवांच्या र्ायनश्रेणीचे साधारणपणे तीन टप्पे 
लक्षात घेता येतात. सुरुवातीपासून ते ‘मानापमान’ पयंत (१९०६-१९११), ‘मानापमान’ ते ‘्वयांवर’ (१९११-
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१९१६), नांतर ‘्वयांवर’ पासून पुढे ‘साप्रविीपयंत’ (१९१६-१९१९) व अखेरचे र्ाजलेले ‘कान्सहोपािा’ याांचा 
या टप्प्यात समावशे होतो. 

 
आपफया र्ाण्याच्या द्वारे पािाची िावल््थती िेक्षकाांपयंत पोहोचवणे हा त्याांच्या र्ाण्याचा हेतू असे. 

र्ायनातील पुनरावृत्ती ही आशयाचे एक अखांर् नादरूप होते, एक कें द्र होते. र्वई र्ाण्यािमाणे आर्मािेवर 
सुरू होणारी पदे त्याांनी टाळली. बठैकीच्या र्ाण्यािमाणे कसेबसे खेचत सकवा आवरे्ाने ते समेवर कधीही 
येत नसत. नाट्यपद खुलवताना बोल आलाप, व सुांदर ्पष्ट सूर लार्तील अशा ताना जरी त्याांनी घेतफया 
तरी त्यामुळे र्ायनाच्या मूळ िावनेशी असणारा धार्ा त्याांनी कधी तुटू प्रदला नाही. 

 
बालर्ांधवांचे वार्णे, बोलणे अदृश्य अशा लयीत होत असे. तसेच त्याांचे र्ाणे लयबद्ध होते. ना ठाय 

ना दु्रत अशा मध्य लयीत ते र्ात असत. त्याांचे शब्द ्वर, आघात, मींर् खटके, मुरक्या ही र्ायन ऐकताना 
लयीची रूपे असावीत इतकी त्याांची लय ििावी आप्रण ्पष्ट होती. ते सफाईने आप्रण सहजतेने लयीशी खेळत 
खेळत दाणेदार ताना घेत. 

 
त्याांची र्ाण्याची पद्धत सौम्य आजगवी होती. त्याांची वाणी प्रततकी ्वच्छ नव्हती. परांतु शब्दोच्ारातच 

अांतर्गत नाद होता. त्यामुळे र्ायन कानाला मधुर लार्त असे. उलट काही र्ायक नटाांच्या िरीव 
शब्दोच्ाराांमध्ये र्ाताना शुष्कपणा अनुिवास येई. त्याचिमाणे पेशाने र्वयी असणाऱ्या इतर अनेक र्ायक 
नटाांच्या र्ायनातील प्रवप्रवध अलां काराांचे ्पष्ट आघात व सुटे तुकरे् यामुळे र्ायन आकषगक वाटले तरी 
बालर्ांधवांच्या र्ायनातील अखांर् िवाही नादसौंदयामुळे त्याांचे र्ायन जसे मनाची पकर् घेई तसे इतराांच्या 
बाबतीत घर्त नसे. आपफया सांर्ीत प्रदग्दशगकाांचा फायदा बालर्ांधवांना त्याांच्या सांर्ीताला पूणगता येण्यासाठी 
आणखी एका वरे्ळ्या पद्धतीने झाला. टेंबे याांच्या चालींचा घाट असा होता की त्यात र्ायकाला ्वतःच्या 
िप्रतिेने नेमक्या जार्ा िरण्यास पुष्कळ वाव होता. तत्पूवीच्या कोफहटकराांच्या चाली जरी नावीन्सयपूणग 
असफया तरी र्ायकाला त्यात आपले कसब दाखवणे शक्य होत नसे. म्हणूनच टेंब्याांच्या ‘मानापमाना’तील 
चालींमुळे नाट्यसांर्ीताला नवा दजा िाप्त झाला. बालर्ांधवांच्या ्वतःच्या र्ाण्याला िर्फिता आली. 
िा्करबुवाांच्याचालींनी बालर्ांधवांच्या र्ाण्याला लयकारीचे नव े पलूै पर्ले. र्ायनातील वैप्रशष्ट्यपूणग 
्वरप्रवभ्रमाांचा पप्ररणाम होऊन र्ायनाला िौढी िाप्त झाली. आपफया र्ायनात यायाल र्ायकीच्या अांर्ाने सूक्ष्म 
आप्रण तरल जार्ा िरण्याचे प्रवशषे कौशफय त्याांनी िाप्त करून घेतले. सवांपेक्षा वरे्ळा आप्रण क्राांप्रतकारक 
असा आपफया र्ायनशलैीचा अप्रवष्कार बालर्ांधवांनी आवजूगन कधीही केला नाही. त्याांच्या समकालीन 
र्ायकाांत असणारा आक्रमकपणा बालर्ांधवांच्या र्ायनात नव्हता. ्वतःच्या र्ळ्यातून प्रनघू शकणारे 
सवगसामान्सय र्ायकाांपेक्षा वरे्ळे असणारे प्रवशषे, लोकाांपयंत पोहोचवण्याचे साचे इतर र्ायकाांच्या र्ाण्यात 
दृष्टीस पर्त. त्यामुळे आपफया र्ायनाच्या ििावाने र्ायक श्रोत्याांना प्रदपवनू टाकत असत. बालर्ांधवग माि 
रार्राप्रर्ण्याांच्या मयादेत लप्रर्वाळ ्वराांची उते्तजक रु्ांफण करीत, ्वतःसकट श्रोत्याांना िावनेशी समरस 
करून टाकीत. 

बालर्ांधवांचा आवाज सुरवातीला प्रनकोप नव्हता. त्यात तेज नव्हते. पण र्ोर्वा होता. मेहनतीने व 
सरावाने त्याांच्या आवाजात अलौप्रकक माधुयग आले. त्यात प्रदखाऊपणा नव्हता तर जन्समजात सरलता होती. 
मुळातच त्याांचा आवाज सुरेल होता. ् वच्छ होता. सुरेलपणा सवग श्रेष्ठ र्ायकाांमध्ये असतो. खरे पाहता सुराची 
जार्ा बदलत नसते पण र्ळ्याचा धमग ्वराला एक न ऐकलेले सौंदयग देत असतो. म्हणूनच एखाद्या र्ायचे 
षड्ज लावणे अप्रद्वतीय असू शकते. बालर्ांधवांच्या र्ळ्यातून प्रनघणाऱ्या ्वराबरोबर श्रुती लार्त असत, 
(सात ्वर मुयाय असून ्वराांच्या मधफया अांतरात श्रुतींचे ्थान आहे. अशा बावीस श्रुती आहेत). त्याांचा ्वर 
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र्ाताना एकाकी न लार्ता मार्च्या व पुढच्या ्वराचे अल््तत्व त्यातून प्रवद्यमान होई त्यामुळे त्याांचे र्ायन 
िरर्च् वाटत असे. आवाजाच्या मेहनतीमुळे कधी मींर्युक्त तर कधी कणीदार षड्ज र्रजेिमाणे िर्ट होई. 
जार्रूकपणे आपफया आवाजाची सामग्री वापरण्याची शल्क्त त्याांच्या प्रठकाणी होती. त्याांच्या आवाजाची जात 
िावर्िग र्ायन र्ाण्याची होती. 

 
एकूण नाटकाचे यशापयश बालर्ांधवांच्या र्ाण्याच्या यशापयशाशी सांबांप्रधत होते. सांर्ीत रांर्िमूीवर 

र्ाणारा नट प्रकती ििावी ठरतो यावर नाटकाचे कें द्र बदलू शकत होते. केशवराव िोसले याांनी धैयगधराची 
िपू्रमका केली म्हणजे ‘मानापमान’ नाटक धैयगधराचे ठरत असे. बालर्ांधवग - सुिदे्रच्या िपू्रमकेत असले म्हणजे 
‘सौिद्र’ नाटक सुिदे्रचे र्णले जाई. “सवाई र्ांधवग- नाट्यकलािवतगक मांर्ळीत आले तेव्हापासून र्ायनाचा 
प्रव्तार वाढू लार्ला.” [माझा नाटकी संसार : भा. णर्व. र्वरेरकर खं. ३– पृ. २३] असे वरेरकराांचे प्रनरीक्षण हे या काळाचे 
नेमके दुखणे कुठे सुरू झाले व सांर्ीताने रांर्िमूी प्रर्ळून टाकली अशी ओरर् का झाली यावर बोट 
ठेवते.बालर्ांधवांच्या काळात नाटके आठ तास चालत असत, एकेक पद अधा तास घोळवनू म्हटले जाई, 
एकूण नाटकापेक्षा तो र्ायनाचा जलसा असे.... इत्यादी समजुती िसतृ होत्या. त्यात काही िमाणात तर्थ्याांश 
असला तरी अप्रतशयोक्ती असण्याची शक्यता अप्रधक आहे. बालर्ांधवांचे एक पद सात ते आठ प्रमप्रनटाांच्या 
वर जात नसे. बरीचशी पदे तीन/चार प्रमप्रनटाांची असत. काही पदे बारा प्रमप्रनटे व वन्ससमोअर प्रमळाफयास 
पांधरा प्रमप्रनटे र्ायली जात. उदाहरणाथग ‘्वयांवर’ नाटकात ‘नाथ हा माझा’, व ‘सुजन कसा’ ही पदे न 
लाांबवता ‘मम आत्मा’ व ‘्वकुल तारक’ ही पदे ते प्रव्ताराने र्ात. आपफया र्ायनाने रप्रसकाांना आनांद होत 
असेल तर, व आपण पुन्सहा ते पद र्ाव ेअशी रप्रसकाांची मार्णी व इच्छा असेल तर ती पूणग करणे आपला धमग 
आहे, ही बालर्ांधवांची िामाप्रणक श्रद्धा होती. र्ायक नट म्हणून बालर्ांधवांकरू्न समाजाच्या काही अपेक्षा 
प्रनमाण झाफया होत्या. बालर्ांधवांनी कृतज्ञतेपोटी त्या पूणग करण्यावर िर प्रदला. बालर्ांधवांनी आपले र्ायन 
हे केवळ नाटकापुरतेच नव्हे तर जर्ण्याचेच साध्य मानले होते. सांर्ीताकरे् सतत झुकणारे मन ताब्यात 
ठेवनू, नाट्य आप्रण सांर्ीत यातील तारतम्य जाणणे व तोल साधणे त्याांना शक्य नव्हते. परांतु त्याांच्या ठायी 
र्ायक नट म्हणून नाटकातील ‘िपू्रमका’ प्रनिावनू नेणारा औप्रचत्यप्रववके माि िरपूर होता. त्याांचे कलावांतपद 
र्ळमळीत कधीही नव्हते. (१९०८) बालर्ांधवांनी सवरे्त बसणाऱ्या साथीदाराांना पर्द्यामार्ून िेक्षकाांमध्ये 
आणले. रांर्मांचासमोर िेक्षकाांकरे् पाठ करून त्याांचे वादक साथीदार बसू लार्ले. ते सारांर्ी, ऑर्गन (पूवी 
फक्त हामोप्रनयम असे.) तबला या वाद्याांची साथ आपफया र्ायनाकप्ररता घेत असत. फरुकाबाद घराण्याचे 
मशहूर तबलावादक अहमदजान प्रतरखवाँ याांना नाट्यसांर्ीताला साथ करण्यासाठी घेऊन बालर्ांधवांनी नवी 
िथा सुरू केली. उ्ताद कादरबक्ष आपफया परीने प्रवयायात सारांर्ीवादक होते. तेही बालर्ांधवांना नाटकात 
सारांर्ीची साथ करीत असत. याांची नाव ेनाटकाच्या जाप्रहरातीत आवजूगन जाहीर केली जात असत. ‘र्ांधवग 
नाटक मांर्ळी’चे मालक आप्रण िमुख नट म्हणून बालर्ांधवांनी याांना कां पनीतच ठेवले होते (१९२८ ते १९३४). 
पायपेटीत पुढे अप्रधक सुधारणा झाफयावर बालर्ांधवांनी १९२० च्या सुमारास िथमच नाट्यसांर्ीताकप्ररता 
पायपेटीऐवजी िरपूर रेझोनन्सस देणारा िरीव आवाजाचा ‘ऑर्गन’ साथीला घेतला. या घटना देखील 
नाटकातील सांर्ीताचे महत्व चढत्या िाजणीने वाढत रे्ले याच्या प्रनदशगक आहेत. 

 
प्रकलो्कर काळात सांर्ीत हा नाटकाचा अप्रविाज्य िार् र्णला रे्ला असला तरी ते एक मयाप्रदत 

अलां करण होते व त्यातील नाट्य हेच त्या अनुिवाचे िामाण्य होते. बालर्ांधवांच्या काळात नाटकातील 
सांर्ीताच्या रु्णवते्तला रांर्िमूीवर महत्व िाप्त झाले. ते इतके की सांर्ीताच्या आधाराप्रवना नाटक उिे राहू 
शकेल सकवा नाही असा सांभ्रम प्रनमाण झाला. नाट्यसांर्ीताचा िवाह शास्त्रीय सांर्ीताला समाांतर वाहता वाहता 
अप्रधक खोल व अप्रधक रुां द झाला. १९३० पूवग काळाच्या तुलनेत १९३० नांतर ध्वप्रनमुप्रद्रका आप्रण 



 
अनुक्रमणिका 

 

आकाशवाणीमुळे नाट्यसांर्ीत लोकाांपयंत पोहोचण्यास नव े हमखास साधनही उपलब्ध झाले. तीन 
प्रमप्रनटाांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रकेतून (ओप्रर्यन कां पनीने ७ प्रमप्रनटाांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका काढफया तरी) शास्त्रीय र्ायनाचा 
उपिोर् घेणे म्हणजे खुफया आकाशाचे िप्रतसबब घार्रीतील पाण्यात पाहून समाधान मानण्यासारखे होते. 
याउलट नाट्यसांर्ीत आप्रण प्रनमशास्त्रीय सांर्ीत तीन प्रमप्रनटाांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रकेतून िावपूणग व उत्कट अनुिव 
देऊ शकत होते. त्यात अप्रधकाांश ध्वप्रनमुप्रद्रका बालर्ांधवांच्या प्रनघाफया. 

 
बालर्ांधवांच्या बरोबर नायकाचे काम करणाऱ्या र्ायक नटाांपैकी बरेचसे र्ायकनट १९३३ पयंत 

पर्द्याआर् रे्ले. १९२१ मध्ये केशवराव िोसले याांचे अकाली प्रनधन झाले.१९२२ मध्ये टेंबे प्रनवृत्त झाले. १९२५ 
मध्ये पांढरपूरकरबुवा रे्ले. १९३२ नांतर प्रवनायकबुवा पटवधगन रांर्िमूीवरून प्रनवृत्त झाले. १९४४ पयंत 
बालर्ांधवग आप्रण लोंढे ही दोनच नाव ेर्दी खेचण्याइतकी समथग होती. बालर्ांधवांनी रांर्िमूीवर एकूण स्त्री 
िपू्रमका उभ्या केफया. त्यातून त्याांच्या र्ाजलेफया नाप्रयका शाकुां तल, सौिद्र, शारदा, मृच्छकप्रटक, 
मूकनायक, प्रवद्याहरण, मानापमान, सांशयकल्लोळ, ्वयांवर, एकच प्याला, साप्रविी आप्रण कान्सहोपािा या 
नाटकाांतून लोकाांसमोर आफया. बालर्ांधवांच्या नाटकातून (व पयायाने इतर नाटकाांतून देखील) 
बालर्ांधवांमुळे सांर्ीताला रांर्िमूीवर नको प्रततके महत्व प्रमळाले यात सांदेह नाही. १९५५ मध्ये ससधूची 
अखेरची िपू्रमका करेपयंत त्याांच्या र्ात्या र्ळ्याचा ित्यय लोकाांना आला होता. बालर्ांधवांच्या र्ायनाचे तेज 
त्याांच्या उतारवयातही कमी झाले नव्हते. जयराम प्रशलेदार याांनी वणगन केलेफया एका िसांर्ातून याचा ित्यय 
येतो. बालर्ांधवांची पन्नाशी सरून रे्ली होती. बालर्ांधवग अजुगनाच्या िपू्रमकेत असताना त्याांच्या बरोबर काम 
करणारे जयराम प्रशलेदार म्हणतात– “नारायणराव एका पदाच्या वरच्या षड्जावर ल््थरावले. मला 
र्ांधवांच्या चेहऱ्याच्या जार्ी एक तेज्वी वलय प्रदसू लार्ले. त्या वलयात मला बाजूचे शांकरराव नाईक 
प्रदसेचनात. मी त्या वलयालाच वांदन केले.” [महाराष्ट्र टाइम्पस बालगंधर्वव जन्मशताब्र्दी णर्वशेषांक. पृ. १०८] 

 
‘्वयांवरा’नांतरच्या नाटकात बालर्ांधवांच्या र्ायनाचा एकमेव मानदांर् नाटकाच्या यशाची श्रेणी 

ठरवत होता. सांर्ीत रांर्िमूीमुळे व िायः बालर्ांधवांच्या सांर्ीतामुळे एकूणच सांर्ीताची जाणीव महाराष्रात 
िर्त झाली. महात्मा र्ाांधींसमोर बालर्ांधवांनी तास सव्वातास र्ायन केले. र्ाांधीजींना मनापासून आनांद 
झाला. त्या प्रदवशी र्ाांधीजींचे मौनव्रत होते. त्याांनी एका कार्दाच्या तुकड्यावर प्रलप्रहले. “आपका नाम बहुत 
सुना था। आज आपका र्ाना सुननेका मौका प्रमला ये िर्वान की कृपा समझता हँू।” [‘पूर्वा’ णर्दर्वाळी अकं १९८०] 

 
महाराष्राबाहेरील रप्रसक मनावर देखील र्ांधवगर्ायनाची मोप्रहनी पर्ली होती. हरेन्सद्र चट्टोपाध्याय हे 

िप्रसद्ध कवी, नट म्हणतात की हैदराबादमध्ये असताना त्याांची बप्रहण सरोप्रजनी नायरू् या सायांकाळी मधुर 
्वरात र्ाणी म्हणत असत, त्यातील एक तरी र्ाणे बालर्ांधवांचे असे. हप्ररन्सद्रनाथाांच्या रोजप्रनशीत ‘आय मेट 
र्ांधवग टुरे्’ अशी नोंद आहे. ही सवात महत्वाची नोंद असे त्याांना वाटते. 

 
श्रेष्ठ कानर्ी नाटककार, प्रवद्वान सांशोधक व ज्ञानपीठ पाप्ररतोप्रषक प्रवजेते प्रशवराम कारांथ म्हणतात 

की र्ांधवांचे ‘एकच प्याला’ हे नाटक ‘सुरा मप्रहमा’ नावाचे कानर्ी नाटक होऊन रांर्िमूीवर अवतरले तेव्हा 
धन्सय वाटले. रु्जराथी नट, जयशांकर सुांदरी हे स्त्रीिपू्रमकाांसाठी िप्रसद्ध होते. ते आपफया आठवणी साांर्तात 
तेव्हा म्हणतात की आपण रांर्मांचावर र्ाणे म्हणत असताना सांर्ीताच्या नादात हात हलवत असू....िपू्रमका 
प्रवसरून र्ायक म्हणनू वावरत असू....अशा वळेी र्ांधवांच्या अप्रिनयाची आठवण आली की आपोआप चूक 
सुधारली जात असे. जर्द प्रवयायात सतारवादक पांप्रर्त रप्रवशांकर याांच्या मते महाराष्रातफया अप्रिजात 
सांर्ीतावर बालर्ांधवांच्या शलैीची मुद्रा उमटली आहे. श्रषे्ठ दाप्रक्षणात्य नट प्रशवाजी र्णेशन् बालर्ांधवांना दैवत 
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मानीत. त्याांच्या ्वर्ीय सांर्ीतात न्सहाऊन प्रनघाले म्हणजे काळ ्तब्ध होतो असे आपफयाला वाटफयाचे त्याांनी 
नमूद केले आहे. कानर्ी नाट्यसृष्टीचे राजे रु्रब्बी वीरण्णा बालर्ांधवांची पदे कानर्ीत रुपाांतप्ररत करून र्ात 
असत. तसेच ियायात र्ायक आप्रण सांर्ीत प्रदग्दशगक सुधीर फर्के आपफया सांर्ीतिेरणेमारे् बालर्ांधवांचे 
ऋण मानतात. 

 
शवेटी शवेटी पण र्ायनाच्या एकमेव ध्यासापायी बालर्ांधवग रांर्मांचावर उिे राहू शकले. बालर्ांधवांचे 

पाय अधू होऊ लार्ले होते रांर्िमूीवर बालर्ांधवांचे र्ायक नट म्हणून सम्राटपद पके्क होते. हे त्याांचे सामर्थ्यग 
सांर्ीत रांर्िमूीला वरदायी ठरले. 

 
रांर्िमूीवर आप्रण पप्ररणामतः नाटक कां पन्सयाांमध्ये व्यक्तीला म्हणजे आजच्या अथाने ‘्टार व्हॅफय’ू 

ला, महत्व िाप्त झाले ते प्रवसाव्या शतकाच्या पप्रहफया दशकापासून. प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीने जेव्हा नाटक 
आप्रण नाट्यसांर्ीत जनजीवनात रुजवले तेव्हा कां पनीचा मालक, व्यव्थापक, नट, साथीदार, रांर्कमी याांचे 
सवांना सारखे महत्व वाटत असे. कालाांतराने रांर्िमूीसांदिातले वातावरण बदलले. एखादा र्ायक नट 
ल््थरावला की त्याला आपोआप मोठेपण िाप्त होई. रु्णी र्ायकाला आपफया र्ाण्याचे ्वतांिपण प्रवसरून 
कां पनीच्या परांपरेतले जुने वळण जोपासणे कठीण जाई. अशा नटाला इतर बाबतीत ्वतःच्या मजीने काही 
करण्याची इच्छा झाली तर वाव प्रमळणे अशक्य होऊन जाई. याचा पप्ररणाम असा झाला की प्रकत्येक नटाांनी 
मूळ कां पनीतून बाहेर परू्न ्वतःची कां पनी काढली सकवा सोयीिमाणे दुसऱ्या कां पनीत नोकरी धरली. 
बालर्ांधवांनी देखील असे केले होते. १९३३ पयंतच्या काळात अशा िकारे बालर्ांधवांव्यप्रतप्ररक्त अनेक र्ायक 
नटाांनी ्वतःच्या कां पन्सया काढफया आप्रण सांर्ीत रांर्िमूीवर ्वतःचे ्थान प्रनमाण केले. 

 
१९१३ मध्ये बालर्ांधवग सोरू्न रे्फयानांतर ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’त मा्टर दीनानाथ मांरे्शकर 

(१९००-१९४५) बालकलाकार म्हणून आले. ताज-ए-वफा (१९१५), काटोंकी िमूी (१९१६) या दोन उदूग 
नाटकाांत आप्रण ‘पुण्यििाव’ (१९१६) या राम र्णेश र्र्करी याांच्या मराठी नाटकात त्याांनी यश्वी िपू्रमका 
केफया. ‘पुण्यििाव’ मधील र्ाण्यामुळे त्याांचे नाव झाले. कां पनीत असताना लखनौचे पां. सुखदेविसाद 
याांच्याकरू्न त्याांनी ठुमरी र्ायनाचे व कर्थ्थक नृत्याचे प्रशक्षण घेतले. १९१६ मध्ये दीनानाथाांनी ‘प्रकलो्कर 
नाटक मांर्ळी’ सोर्ली आप्रण ् वतःच्या ‘बलवांत सांर्ीत मांर्ळी’ची ् थापना केली. या कां पनीतफे हमखास यश 
देणारी ‘शाकुां तल’, ‘सौिद्र’, ‘मानापमान’ या व्यप्रतप्ररक्त िावबांधन (१९१९), राजसांन्सयास (१९२२), वडे्याांचा 
बाजार (१९२३) ही र्र्करी याांची नाटके; उग्रमांर्ल (१९२२) वासुदेवशास्त्री खरे, रणदुांदुिी (१९२७) वीर 
वामनराव जोशी, सन्सय्त खड र् (१९३१) वीरसावरकर याांसारयाया सांर्ीत नाटकाांचे यश्वी ियोर् केले. 
‘िावबांधन’ मधील लप्रतकेच्या अल्लर् िपू्रमकेमुळे त्याांचा प्रवशषे बोलबाला झाला. या नाटकातील ‘कप्रठण 
कप्रठण’ हे पद ते अप्रतदु्रतर्तीमध्ये र्ावनू रांर्वीत असत. रणदुांदुिी नाटकातील पदाांना वझेबुवाांनी चाली 
प्रदफया होत्या. ही दोन्सही नाटके दीनानाथाांच्या सांर्ीतामुळे र्ाजली. दीनानाथाांनी पढेु पुरुष िपू्रमका केफया. 
१९२७ मध्ये ‘मानापमान’ नाटकाची परवानर्ी त्याांनी प्रमळवली. मानापमानातील प्रकत्येक रूढ चालींना त्याांनी 
्वतःची अशी नवीन रू्ब प्रदली. काहींचे रार् पालटले तर काहींचे तालही. ‘झाले युवती मना’, ‘चांप्रद्रका ही 
जण’ू, अशी ती पदे होती. हे सवगच ियत्न यश्वी झाले असे नाही. ‘िाली चांद्र’ व ‘शूरा मी’ या पदाांना 
दीनानाथाांनी प्रदलेली रू्ब मळू चालींपेक्षा खास आकषगक ठरली व त्याच चाली नांतर रूढही झाफया. [संगीताने 

गाजलेली रंगभूमी- : बाबूरार्व जोशी– पृ. ७१] दीनानाथाांचा शास्त्रीय सांर्ीताचा अभ्यास होता. ते नाट्यसांर्ीत 
तर्फदारपणे र्ात. धारदार चढ्ा आवाजातील घेतलेफया चमकदार तानाांमुळे त्याांचे र्ायन पप्ररणामाकारक 
होत होते. एकामार्नू एक वरे्वान पण चांचल पद्धतीने ताना घेण्यात ते कुशल होते. एका सुरावर थाांबनू 



 
अनुक्रमणिका 

 

आवाजाला पातळ कां प देणे ही त्याांची खाप्रसयत होती. पप्ररप्रचत पदाच्या र्ायनाच्या ओघात प्रवदु्यल्लतेिमाणे 
प्रदपवनू टाकणारा एखादा नवा ्वर ते लावीत. त्याांच्या र्ायनात असा चप्रकत करणारा पण र्ायनाचे सौंदयग 
वाढप्रवणारा ििावी घटक होता. 

 
१९०२ मध्ये ‘्वदेशप्रहतसचतक मांर्ळी’च्या ‘शारदा’ नाटकात केशवराव िोसले याांनी िथम 

‘शारदे’च्या िपू्रमकेतून रांर्िमूीवर पदापगण केले व आपफया र्ाण्याने िेक्षकाांना मोप्रहत केले. १९०८ मध्ये त्याांनी 
लप्रलतकलादशग कां पनीची ्थापना केली. १९११ मध्ये प्रहराबाई पेर्णेकर या लेप्रखकेचे व सांर्ीत प्रदग्दर्मशकेचे 
‘दाप्रमनी’ रांर्िमूीवर आणले. जुन्सया िप्रसद्ध नाटकाांच्या ियोर्ाांबरोबर त्याांनी नवी नाटकेही रांर्िमूीवर 
आणली. ‘राक्षसी महत्वाकाांक्षा’ (१९१३) या वीर वामनराव जोशी याांच्या नाटकातील त्याांची ‘मृणाप्रलनी’च्या 
िपू्रमकेतील पदे लोकप्रिय झाली. हाच मुलाचा बाप (१९१८)वरेरकर, सांन्सयाशाचा सांसार (१९१९) वरेरकर, 
शहाप्रशवजी (१९२१) प्रटपणीस ही त्याांनी रांर्िमूीवर आणलेली नाटके र्ाजली. त्याांच्या पुरुष िपू्रमका 
िेक्षकाांना आवर्त असत. त्याांच्या नाटकातील पदाांना वझेबुवाांनी चाली प्रदफया होत्या. केशवरावाांनी 
जाांिेकरबुवाांकरे् शास्त्रीय सांर्ीताचे प्रशक्षण घेतले असले तरी त्याांनी ्वतःचे र्ायन प्रवकप्रसत करून र्ायक 
नट म्हणनू ्वतांि शलैी नमाण केली. त्याांचे र्ायन दणकेबाज पद्धतीचे होते. त्यामुळे स्त्री िपू्रमकातील त्याांचे 
र्ायन पुरुषी थाटाचे असे. त्याांचा िर ताना घेण्यावर होता. जबर्ी ताना, (ित्येक ् वरावर िराव देऊन जबर्ा 
हलवनू थोर्ा र्चका प्रदला जाई) व प्रफरकीच्या ताना घेऊन वरे्वरे्ळ्या पद्धतीने ते तान रु्ांफत असत. 
िावनेपेक्षा बदु्धीला आवाहन करणारे असे त्याांचे र्ायन होते. त्याला िरीव आवाजाची साथ होती. त्याांनी सुरू 
केलेले आक्रमक ्वरूपाचे र्ाणे पढेु रांर्िमूीवर अप्रतशय लोकप्रिय झाले. सांयुक्त ‘मानापमान’ मधील त्याांची 
धैयगधराची िपू्रमका व त्याांचे र्ाणे सवोत्कृष्ट ठरले होते. केशवराव िोसले जेव्हा ‘शारदे’ची िपू्रमका करीत तेव्हा 
एका वळेेस त्याांच्या एका पदाला ७ वळेा वन्ससमोअर देण्याची पद्धत केशवरावाांपासून सुरू झाली. िोसफयाांनांतर 
बापूराव पेंढारकराांनी वरेरकराांची सते्तचे रु्लाम (१९२२), तुरुां र्ाच्या दारात (१९२३) वर्ैरे नाटके कां पनीतफे 
आणली व केशवरावाांनी परांपरा चालू ठेवली. १९३१ पयंत लप्रलतकलादशग चालू होती १६ वषात १४ नाटके 
बापूराव पेंढारकराांनी आणली. परांतु या नाटकाांच्या यशाचे श्रेय सांर्ीतालाच होते असे म्हणता येत नाही. 

 
‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’तून बाहेर परू्न र्ोसवदराव टेंब्याांनी १९१५ मध्ये ‘प्रशवराम सांर्ीत मांर्ळी’ ् थापन 

केली. १९२१ पयंत मूकनायक, मानापमान, प्रवद्याहरण इत्यादी हमखास यश्वी ठरणाऱ्या नाटकाांचे ियोर् 
तर त्याांनी केलेच पण त्या प्रशवाय वासुदेवशास्त्री खरे याांची प्रचिवांचना (१९१७), कृष्णकाांचन (१९१७) ही 
सांर्ीताला िाधान्सय देणारी नाटकेही केली. 

 
टेंब्याांच्या नाटकातून शांकरराव सरनाईक हे र्ायक नट उदयाला आले. ते प्रकराणा घराण्याचे 

अब्दुलकरीम खाँ याांचे प्रशष्य होते. शास्त्रीय सांर्ीताचा िक्कम पाया असफयामुळे त्याांनी टेंब्याांकरू्न 
नाट्यसांर्ीताचे बारकाव ेचटकन् आत्मसात केले.नाट्यपद आकषगक पद्धतीने रांर्मांचावर माांर्णे ही कला 
त्याांना साध्य झाली. १९१४ मध्ये त्याांनी ्वतःची ‘यशवांत सांर्ीत मांर्ळी’ ्थापन केली. १९२३ पयंत ही मांर्ळी 
नेहमीच्या सरावाची मानापमान, सौिद्र, प्रवद्याहरण ही नाटके करीत असे. त्याांनी टेंब्याांच्या पटवधगन (१९२४) 
व तुळशीदास (१९२६) या नव्या नाटकाांचे ियोर् केले. त्याांच्या कां पनीच्या नाटकात र्णपतराव देवासकर 
(र्वई) सवाई र्ांधवग (र्वई) वामनराव सर्ोलीकर (र्वई) आप्रण प्रकलो्कर कां पनीतले कृष्णराव र्ोरे ही 
मांर्ळी काही ियोर्ात काम करीत असत. शांकररावाांचे र्ाणे ऐकायला मधुर होते.त्याांचा र्ळा र्ोर् होता. 
त्याच्या र्ायनाची पद्धत र्ांधवांिमाणे नाजूक होती. र्ाण्यातील सौंदयग् थळे ् पष्टपणे र्ाळ्यातून प्रनघत असत. 
त्याांना ‘महाराष्र कोकीळ’ असे सांबोधले जात असे. 
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बालर्ांधवांच्या शलैीचा रोचक आप्रवष्कार स्त्रीच्या र्ळ्यातून प्रहराबाई बर्ोदेकराांनी केला. प्रहराबाईनी 

रांर्िमूीवर अनेक िपू्रमका केफया असफया तरी त्या ्वतांिपणाने र्ाप्रयका म्हणनू अप्रधक प्रवयायात 
झाफया.त्याांच्यावर अब्दुल करीम खाँ याांच्या र्ायकीचा ििाव होता. सुरेशबाबू माने याांच्याकरू्न त्याांनी 
र्ायनाचे शास्त्रोक्त प्रशक्षण घेतले होते. सुईच्या अग्रािमाणे त्याांचे ् वर नेमके लार्त. अत्यांत मधुर आप्रण पातळ 
आवाजाची त्याांना देणर्ी होती. त्यावर मेहनत घेतफयामुळे त्याांचे साधे र्ायनही कानाला र्ोर् लार्त असे. 
सौिद्र, शाकुां तल, मानापमान इत्यादी नाटकातील र्ांधवांची िप्रसद्ध पदे त्या बैठकीत र्ात असत. त्याांची 
बप्रहण कमलाबाई बर्ोदेकरदेखील सांर्ीत रांर्िमूीवर िप्रसद्ध पावफया होत्या. 

 
देवासकर, सवाई र्ांधवग, सर्ोलीकर, रघुवीर सावकार, प्रवनायकबुवा पटवधगन, मा्तर कृष्णा, 

लोंढे; १९३८ नांतर छोटा र्ांधवग, श्रीपादराव नेवरेकर, आप्रण १९४१ पासून जोत््ना िोळे, जयमाला प्रशलेदार 
याांनी सांर्ीत रांर्िमूीची परांपरा पुढे चालू ठेवली. जोत््ना िोळे याांचा अपवाद वर्ळता या सवांची 
नाट्यसांर्ीताची अप्रिरुची बालर्ांधवांच्या सांर्ीतावर पप्ररपुष्ट झाली होती. १९४४ पयंत बालर्ांधवांच्या 
सांर्ीताची ठसठशीत मुद्रा सांर्ीत रांर्िमूीवर उमटलेली होती. या काळापासून नाट्यसांर्ीत हा एक 
प्रनमशास्त्रीय सांर्ीतिकार म्हणून ि्थाप्रपत झाला. बालर्ांधवांव्यप्रतप्ररक्त बहुतेक सवग मांर्ळी मफैलीचे र्वयी 
म्हणून यायातनाम झाली. बालर्ांधवांना रांर्िमूीवर र्ायक नट म्हणून फार मोठा िप्रतसाद प्रमळाला होता. त्या 
के्षिात ते ज्या उांचीवर पोहोचले होते त्या उांचीपयंत कोणीही पोहोचू शकले नव्हते. यामुळे आपला जर्ण्याचा 
ओघ बदलून मफैलीचा र्ायक होण्याची त्याांना आवश्यकता वाटली नाही. त्याांचे र्ायन केवळ र्ायन नसून 
त्या र्ायनाला रांर्िमूीचे एक पप्ररमाण होते. ते त्याांनी अखेरपयंत सातत्याने प्रटकवनू धरले होते. कलावांत 
म्हणून त्याांची मूस घर्ली, प्रतला सांर्ीत व रांर्िमूी ही दोन्सही ्पष्ट पप्ररमाणे लािली होती. 
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५. 
अणभनय आणि बालगंधर्वव 
 

वयाच्या १७ व्या वषापयंत बालर्ांधवांना आपफया अांर्च्या अप्रिनयरु्णाांची िचीती आली नव्हती. 
र्ायनाचे तसे नव्हते. आपले र्ायन लोकाांना आवर्ते हे शाळकरी वयातच समजून चुकले होते– अर्दी 
पप्रहले र्ाणे लोकाांसमोर र्ाऊन दाखवले असेल तेव्हापासून. 

 
देवलाांनी ‘शारदा’ नाटक १८९९ मध्ये प्रलप्रहले होते. शारदा नाटकाची कफपना देवलाांना ित्यक्ष 

घटनेवरून ्फुरली होती. १९०६ मध्ये तेरा चौदा वषांच्या बाळबोध वळणाच्या मराठी कुमाप्ररकेच्या मनाची 
कुचांबणा शारदेच्या वार्ण्याबोलण्यातून व्यक्त करण्याचा पप्रहला अप्रिनयाचा ियोर् बालर्ांधवांनी रांर्मांचावर 
एक अनाप्रमक म्हणून केला. साधी सरळ प्रनष्कपट आप्रण लाघवी शारदा उमजायला त्याांना वळे लार्ला नाही. 
तो तर आजूबाजूच्या वातावरणाचा एक सबब-िप्रतसबब िाव होता. १९०६ मध्ये त्याांनी शकुां तला रांर्मांचावर 
आत्मप्रवश्वासाने उिी केली. काप्रलदासाच्या ‘शाकुां तल’ मध्ये कण्वाांचा आश्रम जेथे होता त्या प्रठकाणाला 
उदे्दशून ‘तपोवनाचे उपवन झाले आहे’– असा उल्लखे आहे. नाटकातील शृांर्ार रसाचा सांदिग त्यातून सूप्रचत 
होतो. मराठी ‘सांर्ीत शाकुां तल’वर काप्रलदास आप्रण प्रकलो्कर दोघाांच्या साप्रहत्यरु्णाांची ििा पसरली आहे. 
प्रकलो्कर नाटक मांर्ळात उमेदवारीच्या काळात सुरवातीलाच श्रेष्ठ नाटककाराांच्या नाट्यिप्रतिेचा 
अन्सवयाथग लावण्याची सांधी एक परीने बालर्ांधवांना प्रमळाली. त्याचा त्याांना जाणता अजाणता आपफया िपू्रमका 
रांर्वताना उपयोर् झाला. त्यात बालर्ांधवग तारुण्याच्या उांबरठ्यावर होते. तेव्हा तारुण्यातील मनोवृत्तीला 
साजेशी िेमात पर्लेली शकुां तला उिी करणे त्याांना सुकर झाले असणार. नवखे असून त्याांचा अप्रिनय त्या 
वळेी प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी सारयाया िप्रतप्रष्ठत रांर्मांचावर मान्सयता पावला. त्याांच्या नाट्यरु्रूां ची प्रशकवण 
आत्मसात करण्यात ते उणे पर्ले नाहीत. कलेची प्रनर्ममती करणाऱ्या कलावांताची आपफया कलाकृतीला 
रप्रसकाांकरू्न पसांतीची पावती प्रमळावी अशी रा्त अपेक्षा असते. तशी ती ियोर्क्षम कलावांताला त्याच्या 
कलेचा अप्रवष्कार होत असताना समोरासमोर प्रमळू शकते. र्ायक, वादक सकवा रांर्िमूीवरच्या अप्रिनेत्याचा 
हा अनुिव असतो. कलावांत म्हणून अप्रधक लाांबचा पल्ला र्ाठण्यासाठी असा ्फूतीदायक अनुिव 
बालर्ांधवांना सुरवातीसच प्रमळाला.त्याांना िोत्साहन देणारे, कौतुक करणारे त्याांच्या अप्रिनयाचे आप्रण 
र्ायनाचे मोल जाणणारे रसज्ञ, साके्षपी मार्गदशगक त्याांना लािले. र्ांधवग नाटक मांर्ळीतील बोर्स, देवल 
आदी आप्रण कोफहापूरचे महाराज याांचा त्याांना पासठबा प्रमळाला. ते जसजसे नव्या नव्या िपू्रमका यश्वीपणे 
करू लार्ले तसतसा त्याांचा िेक्षकर्ण तयार होऊ लार्ला. 

 
‘िेमशोधन’ (१९१०) मधील इांप्रदरेच्या िपू्रमकेपासून त्याांच्या अप्रिनयाला व्यावसाप्रयक अप्रिनयाची 

पातळी आली. बालर्ांधवांनी कोफहटकराांच्या ३-४ नाटकात कामे केली. कोफहटकराांनी नाट्यसांर्ीतात 
ियोर् केले आप्रण कथानक िाषाशलैी या प्रवषयात नव्या परांपरा रुजवण्याचा ियत्न केला, त्यानुसार रसाला 
महत्व प्रदले. त्या काळात बालर्ांधवांनी प्रकलो्कर, देवल, कोफहटकर आदी प्रिन्न शलैीच्या नाटककाराांच्या 
नाटकाांत कामे केली; तसेच त्याांच्याकरू्न अप्रिनयाचे धरे् घेतले. ‘िेमशोधन’ (कोफहटकर) च्या 
तालमींकप्ररता खाप्रर्लकर कां पनीत येत होते. राम र्णेश र्र्करी याांचीही कां पनीत उठबस होती. हे सवग 
सजगनशील लेखक होते आप्रण तालीम मा्तरही (म्हणजे आजच्या अथाने प्रदग्दशगक होते); आपली नाटकाची 
सांकफपना आप्रण रांर्िमूीवर उिा राहणारा नाट्यियोर् या घटकाांची योग्य ती साांर्र् घालणे यात यश्वी 
ठरले होते. त्यामुळे नाटककाराला अप्रििेत असणारे नाट्य बालर्ांधवांनी जाणनू घेतले आप्रण नट म्हणून 
नाटकातील सांवादफेक कशी असावी, रांर्मांचावर कसे वावराव,े आपले व्यल्क्तमत्व खुलेल अशा पद्धतीने 
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िपू्रमका साकार कशी करावी, इत्यादी र्ोष्टींचा या सवांच्या सहवासात बालर्ांधवांना ्वतःच्या िपू्रमकाांचा 
अप्रवष्कार करताना उपयोर् झाला. नाटकाच्या सांकफपनेपासून नाटकाचे लेखन आप्रण नाटकाच्या 
ियोर्ापयंतचा िवास त्याांना समजून घेता आला. 

 
बालर्ांधवांची नाप्रयकेची िपू्रमका असणारे ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’चे शवेटचे नव े नाटक 

‘प्रवद्याहरण’. कच आप्रण शुक्राचायग या सुरासुराांच्या जीवनसृष्टीतील उग्र सांघषगप्रचिणामुळे प्रवद्याहरणमध्ये 
एकिकारचे दाहक वातावरण प्रनमाण झाले आहे. तेथे चाांदण्यािमाणे शीतल व्यल्क्तमत्व असणारी देवयानी 
या वातावरणाला छेद देते. शुक्राचायांची ्वाप्रिमानी कन्सया, कचाची िेयसी आप्रण दैवयोर्ामुळे अखेरीला 
त्याची बप्रहण म्हणून ्वतःकरे् पाहणारी, अशी तीन पप्ररमाणे असणारी िपू्रमका बालर्ांधवांनी येथे उिी केली. 
पर्परप्रवरोधी िावदशगनाला येथे वाव प्रमळाला व बालर्ांधवांनी त्याला योग्य तो न्सयाय प्रदला. बालर्ांधवांनी 
देवयानीची िपू्रमका यश्वीपणे केली. तेव्हापासून सांर्ीत रांर्िमूीवर नाप्रयका असण्यातला एक सवग्पशी अथग 
त्याांना उमर्ला. पैसा आप्रण िप्रतष्ठा दोन्सहींमध्ये वाढ झाली. सवगथा नट, नाटक आप्रण र्ाणे या प्रवचारात 
जीवनाचे सूि रु्ांफले रे्ले. र्ाजलेफया नव्या जुन्सया नाप्रयकाांचे लोकमानसावर प्रकती िाबफय आहे याचा 
िरघोस यशामुळे प्रजताजार्ता ित्यय आला. मनात नट म्हणून ्वतःकरे् एक अप्रधकारपद घेतले रे्ले. 
त्याांच्या शरीरिावासकट व्यल्क्तमत्वाचा प्रवकास झाला. अप्रिनयातील मादकता, बोलण्याचालण्यातील 
लाघव, हालचालीतील आकषगक र्ौल, वसांतसेना (मृच्छकप्रटक), रेवती (सांशयकल्लोळ), िाप्रमनी 
(मानापमान) या िपू्रमकाांच्या र्रजेनुसार बालर्ांधवग पप्ररणामकारकतेने िर्ट करीत. धीरोदात्त पुरुषावर 
अनुरक्त असणारी र्प्रणका वसांतसेना या प्रतहींमध्ये साहप्रजकच अप्रधक धार्सी प्रततकीच मादक; रेवती 
अांतःकरणाने कुलवधू, पेशाने कलावती आप्रण लोिस िणप्रयनी; या दोघींच्या तुलनेत िाप्रमनीचा ्विाव 
वरे्ळा, अहांकारी िाप्रमनीचे हृदयपप्ररवतगन होऊन ती लीन िेप्रमका होते– अशा या तीन िपू्रमका आहेत. या 
तीनही िपू्रमकाांची मलूद्रव्ये बरीचशी समान असली तरी त्यातून प्रनमाण झालेफया प्रववप्रक्षत ् विावधमांचे आप्रण 
त्याांच्या नाजूक प्रवकाराांचे सलर् दशगन बालर्ांधवांनी सांयतपणे रांर्िमूीवर घर्वले. 

 
‘सांशयकल्लोळ’ िसन्न िहसनासारखे नाटक आहे. त्यातील रेवतीच्या िपू्रमकेतील अवीट र्ोर्ी कधी 

सरली नाही. अप्रश्वनशटे आप्रण रेवती याांच्या बोलण्यातील मोकळेपणा, थटे्टखोरपणा एकूण खेळीमेळीचे 
वातावरण याांतून सुप्रशप्रक्षत प्रपढीच्या वार्ण्याबोलण्याचे पर्साद उमटतात. बालर्ांधवांच्या इतर कोणत्याही 
िप्रसद्ध नाटकात असे वातावरण नाही. रांर्मांचाबाहेर बालर्ांधवांचा प्रमिपप्ररवार मोठा होता. ते कॉलेज 
तरुणाांत प्रमसळत, कॉलेजच्या कायगक्रमाांना जात. र्ॉ. लार्ाांसारयाया, प्रचिकार धुरांधराांसारयाया घरातील स्त्री 
पुरुषाांच्या र्ाठीिेटीत व नाटक कां पनीपेशातफया वातावरणापेक्षा वरे्ळ्या मिैीवर आधाप्ररत सुखवणाऱ्या 
वातावरणात बालर्ांधवग त्याांच्यातले होऊन जात. त्याांची प्रनरीक्षणशक्ती, ग्रहणशक्ती, धारणाशक्ती असामान्सय 
असफयामुळे अनुिवाला येणारे सवगकाही त्याांनी दक्षतेने नाट्याप्रिनय पप्ररपूणग करण्याकरे् वळवले. कदाप्रचत 
ित्यक्षात उतरू शकणारे अप्रश्वनशटे आप्रण रेवतीसारखे नाटकातले िेप्रमक बालर्ांधवांना जीवनात जवळून 
पाहायला प्रमळाले असतील. ‘सांशयकल्लोळ’चे श्रये बालर्ांधवांच्या रेवतीकरे् व तेवढेच बोर्साांच्या 
फालरु्नरावाकरे् जाते. 

 
पिकार, प्रनबांधकार, नाटककार, प्रटळकाांचे कट्टर अनुयायी म्हणून आपफया श्रेष्ठ रु्णाांमुळे 

खाप्रर्लकराांचा दबदबा प्रनमाण झालेला होता. ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’त आप्रण ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’त 
असताना बालर्ांधवांनी खाप्रर्लकराांना सदैव रु्रु्थानी मानले. मुळात नम्र वृत्तीचे बालर्ांधवग खाप्रर्लकराांपढेु 
अप्रधकच प्रवनम्र होत असत. पुढच्या पर्त्या काळात मनाच्या सैरिरै अव्थेत त्याांची खाप्रर्लकराांवरील श्रद्धा 
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अढळ राप्रहली. खाप्रर्लकराांनी देखील ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ला ्नेहिावनेने आप्रण काहीशा कृतज्ञतेपोटी 
प्रवपरीत पप्ररल््थतीत आधार प्रदला. ‘मानापमान’, ‘प्रवद्याहरण’, ‘्वयांवर’, ‘द्रौपदी’, ‘मेनका’, ‘साप्रविी’ ही 
सवगच्या सवग खाप्रर्लकर-र्ांधवग युतीची नाटके अप्रधकाांश र्ाजलेली नाटके आहेत. बालर्ांधवांची अपार्मथव स्त्री 
िप्रतमा खाप्रर्लकराांच्या ‘्वयांवर’ नाटकाने प्रनमाण केली. सांर्ीतामुळे ह्या िप्रतमेला शाश्वत ्वरूप िाप्त 
झाले. एक उपवर राजकन्सया, घरांदाज शालीन तरुणी म्हणनू रुल्क्मणी सासर माहेरची िप्रतष्ठा जपते. 
प्रतच्यामुळे रक्तरांप्रजत सांहार टळतो. “दादा खड र् मारे् घे! खड र् मारे् घ्यायचां होतां!” या प्रतच्या मुखातून 
प्रनघणाऱ्या शब्दाांत र्ांधवांनी अजोर् जीवनप्रनष्ठा व्यक्त केली. त्यात आजगव आहे, प्रवनांती आहे; नम्रता न 
सोर्ता रुल्क्मणीची बपु्रद्धमत्ता आप्रण प्रतचे चातुयग, सिोवतालच्या प्रबनतोर् पप्ररल््थतीवर मात करते. या 
उद्र्ारात बालर्ांधवांच्या अप्रिनयामुळे असे प्रकत्येक सांदिग सूप्रचत केले जात असत. रुल्क्मणी हे पाि या 
नाटकात मध्यवती आहे. सकबहुना रुल्क्मणीच्या िोवती हे नाटक रु्ांफले रे्ले आहे. ‘्वयांवरा’तील सांघषग 
सोर्वण्याच्या कामी रुल्क्मणीच्या कतृगत्वाची कसोटी लार्ते. ित्येक वळणावर रुल्क्मणी चैतन्सयदायी 
आप्रदशक्तीिमाणे कतगव्य पार पार्ते. िारतीय स्त्रीचे प्रवप्रवध पैलू प्रतच्यातून व्यक्त होतात. रुल्क्मणी अखेरीला 
र्ौळण बनून रांर्मांचावर येते. या िवशेात कृष्ण-रुल्क्मणीच्या िल्क्तिेमापेक्षा रुल्क्मणीच्या ऐप्रहक िेमाची 
पातळी अप्रधक उांची र्ाठते. अखेरीला स्त्रीत्वाचा प्रवजय होतो. रुल्क्मणीच्या िपू्रमकेचा हा अथग बालर्ांधवांच्या 
अप्रिनयाने पूणांशाने व्यक्त झाला. ्वदेश, ्विाषा आप्रण ्वराज्य याबद्दलचा अप्रिप्रनवषे व्यक्त करणाऱ्या 
खाप्रर्लकराांच्या िप्रतिेचे दशगन ‘कीचकवध’सारयाया नाटकातून तत्पूवी झाले होते. लोकाांची मने 
सरकारप्रवरुद्ध चेतवणारी िाषा वापरफयामुळे १९०७ मध्ये इांग्रज सरकारने ‘कीचकवध’ वर बांदी आणली होती. 
मराठी नाटकाांतून ्वातांरयसांग्रामाचे पर्साद उमटत होते. एकूण ्वसा्ं कृतीचे अनेक पैलू नाटकात िर्ट 
होत होते. खाप्रर्लकराांचा आप्रण बालर्ांधवांचा ्नेहबांध जुळत असताना खाप्रर्लकराांना एक सत्य जाणवले 
असणार ते असे की ्वसा्ं कृतीचा मूफयप्रवचार बालर्ांधवांच्या नाटकाांतून व्यक्त व्हायला हवा असेल तर तो 
स्त्रीरूपात व्यक्त होणे इष्ट आहे. बालर्ांधवग श्रेष्ठ नट होते आप्रण त्याांचे व्यल्क्तमत्व ऋजू होते. खाप्रर्लकराांना 
याची ्पष्ट आप्रण प्रनप्रित जाणीव होती. ‘खाप्रर्लकराांच्या ्वयांवरा’वर ‘बालर्ांधवांचे ्वयांवर’ असा नवा 
मुखवटा चढला. त्याचे रांर्काम बालर्ांधवग आप्रण खाप्रर्लकर या दोघाांनी प्रमळून केले होते. खाप्रर्लकराांचे 
आप्रण बालर्ांधवांचे नाते एका बाजूने रु्रुप्रशष्याचे होते तसेच एकमेकाांबद्दल अपेक्षा बाळर्णारे, आदर जपणारे, 
हळुवार आप्रण नाजूक देखील होते. 

 
पारांपप्ररक पप्रतव्रता म्हणून प्रवसाव्या शतकात ससधूचा त्यार् कालबाह्य ठरतो हे खरे आहे. 

बालर्ांधवांना आप्रण र्र्कऱ्याांना अप्रििेत असणारी ससधू पप्रतहारण अबला नव्हती. ‘देवता्वरूप ससधू’ असे 
प्रतला उदे्दशून नाटकात म्हटले रे्ले आहे. बालर्ांधवांनी िारतीय सां्कृतीत अांतिूगत असणारी पाप्रतव्रत्य ही 
जीवनप्रनष्ठा ससधूच्या िपू्रमकेतून उिी केली. ससधू िाणापेक्षा जीवनमूफय श्रेष्ठ मानणाऱ्याच्या परांपरेतील व्यक्ती 
आहे. ससधूचे पाप्रतव्रत्य हे प्रतचे सामर्थ्यग आहे. ससधू सुधाकराची अधांप्रर्नी होती. म्हणून ससधूच्या मारे् 
सुधाकराला ्वतःचे अल््तत्व कायमचे प्रमटवनू टाकण्याची इच्छा होते. त्याचा आत्मघात ससधूच्या 
पाप्रतव्रत्याचा प्रवजय आहे. ससधूच्या चप्ररिाचे हे आकलन बालर्ांधवांनी अप्रिनयातून साकार केले. र्र्कऱ्याांनी 
‘तोर् ही माळ’ आप्रण ‘एकच प्याला’ या दोन्सही नाटकाांची कथानके ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ला वाचून दाखवली. 
त्यात बालर्ांधवांनी ‘एकच प्याला’ प्रनवर्ले. यात त्याांची नाट्यप्रवषयक िर्फिता प्रदसून आली. या नाटकाचा 
सुखाांत शवेट करावा, मराठी सांर्ीत रांर्िमूीच्या िेक्षकाांना शोकाल्त्मका आवर्णार नाही अशी त्याांच्या 
सहकाऱ्याांची सूचना र्ांधवांनी मानली नाही. बालर्ांधवांची ससधूची िपू्रमका सवात लोकप्रिय ठरली. १९३१ 
मध्ये ‘रत्नाकर’ माप्रसकाचा बालर्ांधवग अांक प्रनघाला होता. त्यात बालर्ांधवांची सवोत्कृष्ट िपू्रमका कोणती 
याचा रप्रसकाांकरू्न कौल माप्रर्तला होता. एकूण ३३५५ पैकी २०५२ मते ससधूच्या िपू्रमकेला व १३०३ 



 
अनुक्रमणिका 

 

रुल्क्मणीच्या िपू्रमकेला पर्ली. ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’नी र्र्कऱ्याांकरे् नाटकाची मार्णी केली तेव्हा ‘मी 
तुम्हाला जारे्िररे् लुर्रे् नेसायला लावीन’ असे उद्र्ार र्र्कऱ्याांनी काढले. त्यावर आपण ‘र्ोणपाट 
नेसूनही काम करायला तयार आहोत’ असे बालर्ांधवांनी ित्युत्तर प्रदले होते. हे उत्तर म्हणजे ्वतःमधील 
अप्रिनयसामर्थ्याचा प्रवश्वास होता. हे नाटक रांर्िमूीवर येईपयंत बालर्ांधवग शालूशफेयातील िरजरी 
वस्त्रिरणाांनी युक्त अशी मोहक प्रवलाप्रसनी म्हणनू वावरले होते. ससधू मध्यमवर्ीय प्रववाप्रहत स्त्री होती. या 
नाटकात बालर्ांधवग सांपूणग नाटकिर अत्यांत साध्या वशेात वावरले. बालर्ांधवग रांर्िमूीवरच्या अपार्मथव 
प्रवश्वातून बाहेर पर्ले ते ससधूमुळे. ससधूची र्ाणी लोकप्रिय असूनही बालर्ांधवांच्या अप्रिनयाला दाद प्रमळाली. 
करुण, सोज्वळ ससधूचे व्यल्क्तमत्व बालर्ांधवांच्या अर्ोदरच्या झळाळणाऱ्या नाप्रयकाांपेक्षा वरे्ळे होते. त्यातील 
कारुण्य तीव्रतेमुळे एका वेर्ळेपणाने जाणवले. ‘मी हे पाय सोर्णार नाही’ या वाक्यातील प्रनग्रही सुरामुळे 
पाप्रतव्रत्याचा पीळ त्याांच्या अप्रिनयातून व्यक्त होई. बालर्ांधवांचे हे नव ेरूप लोिस होते. त्यामुळे त्याांच्या 
अप्रिनयाला वा्तवाच्या अप्रिनयाच्या जवळ जाणाऱ्या अप्रिनयाचा नवा पैलू पर्ला. 

 
सांर्ीत नाटकात सांर्ीत आप्रण अप्रिनय, नाटकाचा आशय त्यातील सांवादाच्या बरोबरीने मुखप्ररत 

करतात. बालर्ांधवांच्या सांवादफेकीमध्ये सांर्ीत होते. शब्दोच्ारात लय होती. ‘दादा ते आले ना... सवांच्या 
आधी मी त्याांना पाप्रहले...” (्वयांवर) या वाक्याांचे उच्ारण, त्यावळेचे चेहऱ्यावरचे हाविाव, उिे राहण्याची 
ढब, पावले टाकण्यातील र्ौल, आवाजातील चढउतार, र्ोळ्याांतून व्यक्त होणाऱ्या िावना या सवांचा 
एकप्रितपणे एक आद्रग िावनात्मक पप्ररणाम होत असे. र्द्याच्या ओघात पद सुरू होत असे. काही वळेेस र्द्य 
सांवाद पद्याची पाश्वगिमूी ठरत तर कधी पद पुढे येणाऱ्या र्द्य सांवादाची सूचना देत असे. र्ाणे सांपले तरी 
रप्रसक िेक्षकाच्या मनात त्या र्ाण्याचे रु्ांजन चालू असे. 

 
बालर्ांधवांच्या नाटकातील ्वर्ते या दृष्टीने अभ्यासण्याजोर्ी आहेत. या ्वर्ताांची िाषा 

अलां काप्ररक आप्रण लयबद्ध आहे. बालर्ांधवांची र्द्य ्वर्ते त्याांच्या काप्रयक आप्रण वाप्रचक अप्रिनयामुळे 
दीघगकाल ्मरणात राप्रहली. ‘एकच प्याला’ नाटकात ससधू बाळाला प्रनजवताना ‘चांद्र चवथीचा’ या अांर्ाई 
र्ीताची ओळ र्ाता र्ाता अजाण बाळाशी बोलू लार्ते. बालर्ांधवांचे हे ्वर्त ििावी होत असे. ‘बघू नको 
मजकरे्’– या पदाचा या ्वर्तात अांतिाव होतो. ्वर्ताच्या शवेटी पनु्सहा अांर्ाई र्ीत येते. बालर्ांधवांच्या 
अप्रिनयामुळे ्वर्ताचा अप्रवष्कार होत असताना अनाहत नादािमाणे ित्यक्ष ऐकू न येणारे तरीही जाणवणारे 
सुराांचे रु्ांजन होत राहात असे. शोकाल्त्मकेतून कधी मन बदु्धी बप्रधर करणारा उत्कट कारुण्याचा अनुिव येऊ 
शकतो तसा अनुिव िेक्षकाांना या ्वर्तातून येत असे. 

 
बालर्ांधवग पुरुष असून त्याांनी ‘स्त्री’ िपू्रमका केफया. िेक्षकाांनी त्याांचे ्वार्त केले. र्ौरव केला. 

बालर्ांधवांना रांर्िमूीवरचा युर्पुरुष मानले, आांबटशौकीन िेक्षकाांना वा्तव जीवनात अशक्य होते ते 
रांर्मांचावर पाहून वरे्ळे समाधान प्रमळत होते असा प्रवकृत अथग काही वळेेस लावला रे्ला आहे. ‘मृच्छकप्रटक’ 
नाटकात नाप्रयका वसांतसेना पावसात प्रिजते. ‘अांरे् प्रिजली जलधाराांनी’ अशा अव्थेत स्त्री वशेातील 
पुरुषाला प्रिजलेला पाहून आनांप्रदत होणे ही र्ोष्ट िेक्षकाांच्या कोणत्या मानप्रसकतेची प्रनदशगक आहे असा िश्न 
प्रवचारला जातो. कलाप्रवष्काराचे ्वरूप काळानुसार प्रिन्न असते. ‘मृच्छकप्रटक’ मधले; या वळेी सरसकट 
प्रस्त्रया प्रस्त्रयाांची िपू्रमका करीत नव्हत्या. काही स्त्री नाटकमांर्ळीतून प्रस्त्रया पुरुषाांच्या िपू्रमका देखील करीत. 
पण ते अपवाद होते. असे ियोर् रांर्िमूीवर ्वतःचा ठसा उमटव ूशकले नाहीत. अप्रिनय, सांर्ीत सकवा इतर 
बाबतीत ििाव पार्ण्याइतका त्याांचा दजा नव्हता हे उर्ढ आहे. त्या काळामध्ये नाट्याप्रवष्काराचे जे सांकेत 
प्रनमाण झाले होते त्या सांकेताांना अनुसरून पुरुष नट स्त्री पािाची िपू्रमका वठवीत होते. बालर्ांधवांच्या 
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चहात्याांमध्ये पुरुषाांिमाणे प्रस्त्रयादेखील होत्या. बालर्ांधवांइतकी रु्णशाली स्त्री अप्रिनेिी अल््तत्वात नव्हती. 
त्यामुळे ‘वसांतसेने’च्या प्रठकाणी ित्यक्ष स्त्री रांर्मांचावर प्रदसण्याची शक्यताच नव्हती. बालर्ांधवग रांर्मांचावर 
पुरुष म्हणून वावरत नसून त्याांनी परकायािवशे केला होता. वासांतसेनेचे व्यल्क्तमत्व हा नाटकाचा एक अांश 
होता. तो िवशे म्हणजे केवळ स्त्रीच्या अांर्ित्यांर्ाचे दशगन घर्वणारे चौकटीतले िदशगनात ठेवलेले प्रचि 
नव्हते. पुरुषाला स्त्री िपू्रमकेत पाहण्याची िेक्षकाांना सवय होती, त्यामुळे यात वावरे् वाटणे र्ैर आहे; असेच 
म्हणाव ेलारे्ल. 

 
बालर्ांधवांच्या काळातील रांर्िमूी ित्यक्षापेक्षा िव्यतेच्या पप्ररमाणातून जीवनदशगन घर्व ू पहात 

होती. यथातर्थ्य जीवनदशगनाचा तो काळ नव्हता. ती काळाची र्रज आप्रण रांर्िमूीची मयादा होती. 
साप्रहत्याचा वाढता ििाव, वाङ मयीन सां्कृतीत आढळणाऱ्या रोमपँ्रटप्रसझमचा आप्रण आदशगवादाचा मोह 
यामुळे िव्यता, साांकेप्रतकता, अप्रतशयोक्ती करे् झुकणारी नाट्यात्मकता या र्ोष्टींना रप्रसकतेचा मानदांर् 
मानले जाई. अशा प्रवशषेाांनी युक्त असणाऱ्या नाट्यसांप्रहतेला खुलवणारा अप्रिनय बालर्ांधवांनी रांर्िमूीवर 
आणला. त्याांच्या स्त्री िपू्रमकाांतून मयाप्रदत अप्रतशयोक्ती आप्रण कृप्रिमता याांचा प्रमलाफ असणारी अप्रिनयशलैी 
िर्ट झाली. त्या पातळीवर ती अप्रिनयशलैी पोसली रे्ली. ती शलैी त्या काळाची िाप्रतप्रनप्रधक अप्रिनयशलैी 
म्हणून प्रसद्ध झाली. 

 
नट म्हणून िसन्न आप्रण आकषगक व्यल्क्तमत्व बालर्ांधवांना प्रमळाले होते. ् वतःला प्रवसरून िपू्रमकेशी 

तन्समय होण्यास योग्य असे त्याांचे सौम्य व्यल्क्तमत्व होते. स्त्री िपू्रमकाांकप्ररता ते पायघोळ नऊवारी सकच्छ 
पातळे चापून चोपून नेसते. त्यामुळे स्त्री शरीराचे सौंदयग अप्रधक खुलून प्रदसत असे. परुुष असून स्त्री िपू्रमका 
प्रवशषेत्वाने प्रसद्ध करण्याची जबाबदारी बालर्ांधवांच्यावर होती.वारांवार अशा िपू्रमका करीत रे्फयाने िपू्रमकेचा 
बोज राखण्याकप्ररता ‘स्त्री’त्वावर िर देऊन ते उठावदार करण्याच्या आवश्यकतेतून ते आपली वशेिषूा 
करीत, रे्ले. रुल्क्मणी, िाप्रमनी, देवयानी इत्यादी काही िपू्रमकाांकप्ररता मुद्दाम काढून घेतलेले शालू शलेे 
आप्रण घर्वनू घेतलेले दाप्रर्ने त्याांनी वापरले. प्रस्त्रयाांिमाणे ठेंर्णा बाांधा, आप्रण र्व्हाळ रांर् असणाऱ्या 
बालर्ांधवांना सवग िकारची वस्त्रािरणे शोित. त्याांचे हातपाय र्ोंर्स होते. उठावदार नाक, िावदशी र्ोळे, 
आप्रण वाटोळा चेहरा त्याांना लािला होता. आवश्यक ते िावाप्रवष्कार करीत असतानाही साप्रत्त्वकतेकरे् 
झुकणारा िाव त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वातून सदैव सूप्रचत होत रही. 

 
बालर्ांधवांचा अप्रिनय आप्रण र्ाणे यामुळे बालर्ांधवांप्रवषयी कलािेमींच्या आप्रण िप्रतिावांताांच्या मनात 

खोलवर अप्रतशय प्रलप्ताळा प्रनमाण झाला. काहींना बालर्ांधवग रांर्िमूीपेक्षा श्रेष्ठ वाटले. त्याांच्या कलारु्णाांना 
अनुलक्षून नट म्हणून त्याांचे व्यल्क्तत्व खुलवणाऱ्या िपू्रमका असणारी नाटके प्रलप्रहण्याची नाटककाराांना इच्छा 
झाली. रांर्मांचावर सतत त्याांनाच पाहायला प्रमळाव ेअसे रप्रसकाांना वाटू लार्ले. यामुळे रांर्िमूीवरील त्याांच्या 
र्ाजलेफया नाटकाांचे शकेर्ो ियोर् होत राप्रहले. पुन्सहा पनु्सहा प्रवप्रशष्ट ठशाांच्या िपू्रमका पाहून तसे वार्णे बोलणे 
आदशग ठरले. बालर्ांधवांमुळे त्याांची अप्रिनयशलैी िचारात आली. बालर्ांधवांनी आपफया समथग खाांद्यावर 
रांर्िमूीचा तोल साांिाळला. १९३४ नांतर इतर र्ायक नटाांची ििा मांदावली तरीही बालर्ांधवग र्ायक नट 
म्हणून ताठ उिे होते. रांर्िमूीचे महत्व १९४४ पासून बोलपटाांकरे् रे्ले. नवा िेक्षक रांर्िमूीऐवजी 
बोलपटाांकरे् वळला. पण असे घर्ले तरी बालर्ांधवांच्या तारुण्यातफया रसरशीत कलाप्रवष्काराचा साक्षीदार 
असणारा मोठा वर्ग होता. तो वर्ग पुन्सहा पनु्सहा बालर्ांधवांच्या नाटकाांकरे् वळत होता. १९५५ मधफया त्याांच्या 
रांर्िमूीवरच्या अखेरच्या दशगनावर ज्याांची अप्रिरुची रांर्िमूीपुरती सांपन्न झाली होती त्या िेक्षकाांना 
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पन्नाशीनांतरच्या बालर्ांधवांचे नाप्रयका म्हणून दशगन प्रकतपत सुखद होते आहे याचे मूफयमापन करण्याची र्रज 
वाटली नाही आप्रण त्याांना त्याचे िानही नव्हते. यातच बालर्ांधवांचे अलौप्रककत्व आहे. 
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६. 
बालगंधर्वव– एक व्यक्ती 
 

बाळपणी कणकीच्या आरोळ्या आप्रण उर्दाची आमटी आवर्ीने खाणारा नारायण, नट म्हणून मोठा 
झाला आप्रण जर्न्समान्सयता पावला. पाच फूट एक इांच उांची, एकशचेाळीस पौंर् वजन, अर्तीस इांच छाती 
असा बालर्ांधवग या व्यक्तीचा प्रचमुकला देह होता. त्याांच्या खाण्याप्रपण्याच्या आवर्ी मोठेपणीही साध्या होत्या. 
नाटक सांपफयावर प्रपठलां िात सकवा प्रखचर्ी, वाांर्ी-पावट्याची िाजी असा आहार होता. वृत्तीतले बाफय तसेच 
होते. माि त्याांच्या वैयल्क्तक र्रजा कलात्मक होत्या. पि प्रलप्रहण्यात रस होता. त्याकप्ररता शाई, नीब 
होफर्रची काळजी घेत. 

 
वृद्धापकाळी देखील बालर्ांधवांमधले मादगव आप्रण सौजन्सय प्रमटले नाही. यावरून एक सां्कृत श्लोक 

आठवतो. व्याकरणकार वाळलेफया वृक्षाला पाहून म्हणतो– ‘शुष्कः वृक्षः प्रतष्ठप्रत अगे्र।’ पण बालर्ांधवांना 
पाहून तोच अथग शब्द प्रफरवनू कवीच्या तोंरू्न ‘नीरस तरुप्ररह प्रवलसप्रत पुरतः।’ असे त्याांच्या ऋजुत्वाचे ममग 
होते. 

 
बालर्ांधवांच्या हसऱ्या चेहऱ्यामुळे, प्रनर्वी आप्रण ्नेहशील ्विावामुळे त्याांच्या साप्रन्नध्यात येणाऱ्या 

ित्येकाला त्याांच्याप्रवषयी िेम आप्रण आदर वाटत असे. आपफया प्रनर्ममतीचा इतराांनी आ्वाद घेतफयाने 
कलावांताला एक साप्रत्त्वक आनांद प्रमळतो. बालर्ांधवांचा चेहरा या आनांदात चमकत असे. त्याांचे सांपूणग 
व्यल्क्तमत्त्व या जातीच्या सप्रत्त्वकतेने समदृ्ध बनले होते. एकदा बालर्ांधवांच्या काही प्रवधानाांमुळे रार्ावलेफया 
अरयाांनी ‘नवयुर्’ साप्ताप्रहकातून त्याांच्यावर लेखणीने िहार केले आप्रण ित्यक्ष िेटीत ‘नारायणराव तुम्हाला 
पाप्रहफयावर कटुता प्रवरघळते, असे म्हणनू अरयाांनी बालर्ांधवांना प्रमठी मारली. 

 
बालवयापासून आपफया र्ोर् र्ळ्याने आप्रण िावपूणग र्ायनाने त्याांनी लोकाांची मने सजकली. आपले 

र्ायन लोकाांसमोर माांर्ण्याची लहान वयात सवय झाली आप्रण मांचावर कलावांत म्हणून घर्ण झाली. पढेु 
बालर्ांधवग म्हणून िप्रसद्धी पावफयावर हजारो र्ोळे त्याांचावर रोखले रे्ले तेव्हा त्याांनी िेक्षकाांना मायबाप 
मानले. त्यामुळे ही त्याांची पक्की धारणा होती. १९६४ मध्ये त्याांच्या अमृतमहोत्सवाच्या वळेेस “मायबापहो 
तुमची कृपा सदैव राहावी” अशी िाथगना लाखो लोकाांसमोर केली. एकदा एका नाटकाच्या ियोर्ात पदे 
लवकर आवरून घ्या असे त्याांना साांर्ण्यात आले तेव्हा “देवा! नको आठ आणे देणाऱ्याला दहा रुपयाांइतके 
लेखाव”े असे ते म्हणाले होते. अखेरपयंत ते रांर्िमूीच्या ध्यासात मग्न होते. १९३४ मध्ये ‘र्ांधवग नाटक 
मांर्ळी’ची साांर्ता करून ते प्रचिपटात रे्ले तरी पनुःपुन्सहा कां पनी सुरू करून नाटकाांचे ियोर् करीत राप्रहले. 
रांर्िमूीने त्याांना जे प्रदले त्याची सकमत त्याांनी रांर्िमूीच्या अशा पनुरुज्जीवनात केली. १९६० च्या सुमारास 
‘िारतीय रांर्िमूी’ प्रवषयीची दोन कोटींची योजना त्याांच्या मनात घोळत होती. 

 
बालर्ांधवांना जन्समजात रूपसांपदा लािली होती. त्याांच्या राजस रुपाला साजेशा शुभ्र चमकदार 

मोत्याांसारयाया दाताांमुळे त्याांचे हा्य सुांदर वाटे.यामुळे ते कवळी लावत असा समज माि झाला. काळी टोपी, 
कोट व धोतर असा त्याांचा साधा वषे असे. उतार वयात पाांढरी तोकर्ी पटॅ, पाांढरा आखूर् बाह्याांचा शटग व 
पाांढरी टोपी घालत. र्ोक्यावर िर्वा साफा, प्रकनखापी अचकन आप्रण सुरवार, पायात लाल मोजर्ी 
घातलेले त्याांचे रुबाबदार, तैलप्रचि उपलब्ध आहे. एकदा बालर्ांधवग प्रचिकार धुरांधराांच्या घरी रे्ले होते. 
धुरांधराांच्या कन्सयेने त्याांना पाप्रहले आप्रण आपफया घरी कोणी राजपुि आला आहे असे आत जाऊन आपफया 
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वप्रर्लाांना साांप्रर्तले. ्वतःच्या कलारु्णाांच्या बळावर प्रमळालेफया सांधीचा जीवनप्रवकासाच्या कामी सांपूणग 
उपयोर् करून घेऊन असामान्सयत्वाला पोहोचलेला कलावांत एखाद्या राजपिुािमाणे आत्मप्रनिगर होतो. 
त्याच्यासमोर मनापासून वाकाव ेअसे वाटू लार्ते. बालर्ांधवग राजपुि वाटले ते केवळ त्याांच्या रुपामुळे नव्हे. 
रांर्िमूीवर नाप्रयका म्हणून पन्नास वष ेसांचार करूनही बालर्ांधवग ित्यक्षात बायकी वाटले नाहीत. रांर्िमूीवरचे 
त्याांचे व्यल्क्तमत्व हा त्याांचा परकायािवशे होता, तर त्याांच्या उतारवयातील िपू्रमका म्हणजे कायाकफप होता 
सकवा काय....? असा िश्न मनाला पर्तो. नट म्हणून बालर्ांधवांनी रांर्िमूीचे आव्हान समथगपणे पेलले. माि 
नाटक कां पनीचा मालक म्हणून त्याांची दृष्टी कलेच्या बदफयात रूपाचा ठाव घेऊ शकली नाही. िायोप्रर्क 
कलाांमध्ये िावनेला मध्यवती ्थान असते याचे महत्व ओळखून कलेच्या प्रवशषेतः नाट्यकलेच्या इतर 
तपप्रशलाचा बप्रर्वार प्रकती माांर्ावा यातील इष्टप्रनष्टप्रववके बालर्ांधवांनी साांिाळला नाही. नाटक देखणे 
असाव ेयावर त्याांनी अवाजवी िर प्रदला. राजवाड्याच्या देखाव्यासाठी मखमली लोर्, तके्क, खऱ्या जरीचे 
रेशमी कपरे् वापरले. नाटकातील राजाांकप्ररता सोन्सयाचे पाणी प्रदलेले चाांदीचे मुकुट वापरले. ्वतः सकट 
इतर नटाांकप्ररता इांग्लां र्हून केसाचे टोप मार्वले. नाटकातील नाप्रयकाांकप्ररता िरमसाट प्रकमतीचे िरजरी 
शालूशलेे बनारसच्या काराप्रर्राांकरू्न काढवनू घेतले. त्यावळेी ही श्रीमांती वसे्त्र कोणत्या महाराजाांकप्ररता 
आहेत असा िश्न प्रवचारला रे्ला होता तेव्हा ‘हमारे महाराष्रके र्ांधवग महाराज के प्रलये...’ असे उत्तर त्याांना 
प्रदले रे्ले होते, असे साांप्रर्तले जाते. र्ोळ्याांना सुख देणारे रांर्मांचाचे वैिव, कानाांना तृप्त करणारे 
बालर्ांधवांचे र्ायन; या दोन र्ोष्टींची बरोबरी करण्यासाठी नाट्यर्ृह सुर्ांधाने िरून जाव ेआप्रण सुांदर वासाचे 
समाधान प्रमळाव े म्हणून धूप आप्रण शकेर्ो रुपयाांची सुवाप्रसक अत्तरे रांर्मांचावर काम करीत असताना 
बालर्ांधवांनी वापरली. अशा काही अप्रतशयोक्त सकवा क्वप्रचत्िसांर्ी वा्तव कथाांना जन्सम देणाऱ्या 
बालर्ांधवांनी रांर्िमूीच्या दशगनी वैिवाचा मूलमांि जपला. ‘शारदा’, ‘एकच प्याला’ सारयाया एकदोन नाटके 
याला अपवाद होती. ज्या नाटकाांमुळे बालर्ांधवांची रांर्िमूी र्ाजली ती सवग नाटके इतर पप्ररणामाांसोबत 
िव्यतेचा, सांपन्नतेचा ठसा िेक्षकाांच्या मनावर उमटावा या दृष्टीने रांर्िमूीवर उिी करावीत असे त्याांना वाटत 
होते. िेक्षकाांच्या आ्वादक वृत्तीला त्याांनी एक नव ेआवाहन केले. एखादे रांर्ीबेरांर्ी नव ेखेळणे पाहून लहान 
मूल हषगिप्ररत होते तसे प्रशर्ोशीर् वैिवाने िेक्षकाांना प्रदपवणारे नाटक रांर्मांचावर उिे करण्यात बालर्ांधवांना 
्वप्नपूतीचे वरे्ळे समाधान प्रमळत होते. ते केवळ ऐदी श्रीमांतीचे िदशगन नव्हते. त्यामारे् प्रजद्द होती, अथक 
कष्ट होते, खर्तर ईषा होती. म्हणूनच ती उांची अत्तरे रांर्मांचाबाहेर बालर्ांधवांनी एकदाही वापरली नाहीत. 
नाटकाकप्ररता प्रवकत घेतलेफया सामानाचा कोणत्याही प्रनप्रमत्ताने अपवाद म्हणून देखील र्ैरवापर केला 
नाही. नाटकात लार्णारे ्वतःचे कपरे् ्वतःच्या हाताांनी घड्या घालून व्यवल््थत लावनू ठेवण्यात ते 
प्रकतीतरी वळे खचग करीत. रांर्मांचािमाणे र्ांधवग नाटक मांर्ळीचे वैिव दृष्ट लार्ण्यासारखे होते. कां पनीत 
सणासुदीला जेवणाकप्ररता चाांदीची ताटे वापरली जात. कां पनीतील रोजचे पक्वान्नाांचे जेवण पाहून प्रमरज 
सां्थानाांचे अप्रधपती अचांप्रबत झाले होते. नाटकाशी सांबांप्रधत ित्येक घटकावर बालर्ांधवांच्या कलािेमाची 
दुसरी बाजू असणाऱ्या अप्रतरेकी वृत्तीचा रांर् चढला. तो काही वळेेस त्याांच्या खासर्ी जीवनात उतरला. 
आपफया मुलीच्या लग्नात पुण्यात त्याांनी न ितूो न िाप्रवष्यप्रत अशी प्रदमाखदार वरात काढली. जेवणात सात 
िकारचे िात होते. नोकरचाकर आप्रण प्रनमांप्रिताांच्या शकेर्ो पांक्ती जेवनू रे्फया. असा बेप्रहशबेीपणा, 
कलां दरपणा त्याांच्यातील कलावांताला नव े घर्वण्याची ्फूती देत होता. कां पनीचा मालक, रांर्िमूीचा 
अनप्रिप्रषक्त सम्राट, कां पनीतील नटनोकराांचा पोसशदा, कुटुांबिमुख अशा अनेक पदाांमुळे त्याांचा अहांिाव 
पप्ररपुष्ट झाला. माि त्या अहांिावाचे रुपाांतर अहांकारामध्ये कधीही झाले नाही. हे प्रजतके खरे प्रततकेच हे 
देखील खरे की अांर्ितू सालसपणामुळे, प्रिर््तपणामुळे, प्रवनयशीलतेमुळे व्यावहाप्ररक यशापयशाचे िान 
प्रटकवणे त्याांना झेपले नाही. 
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मनाचा प्रदलदारपणा, रु्रूप्रवषयी कृतज्ञता (त्याांच्या बालपणीचे रु्रु मेहेबूबखान ्वतःच्या 
कुटुांबासमवते कां पनीत राहात असत), आपफया माणसाांबद्दल अकृप्रिम प्रजव्हाळा (त्याांची िावांरे्, आई काही 
वळेेस कां पनीच्या मुक्कामी असत), कलेची कदर करण्यातले समाधान, रु्प्रणजनाांबद्दल आदर, 
समव्यावसाप्रयकाांप्रवषयी िेम या रु्णाांचा ित्यय रांर्पटाबाहेरील बालर्ांधवांमध्ये येत असे. नाट्यरु्रू म्हणून 
रु्जराथी नटसम्राट जयशांकर सुांदरी याांचा जाहीर उल्लखे त्याांनी अहमदाबादमध्ये आपफया िाषणात केला. 
दप्रक्षणेत नटश्रेष्ठ रु्रब्बी वीरण्णा याांची मुले त्याांचे नाटक पाहायला आली असताना त्या मुलाांना त्याांनी वाकून 
नम्कार केला. बालर्ांधवांनी थोरे्से आत्मपर लेखन केले आहे. त्यात ज्याांच्याकरू्न त्याांनी थोरे्बहुत 
प्रमळवले त्या सवांची नाव ेउद धृत करून त्या सवांना रु्रु म्हणून नम्कार केला आहे. ‘रु्रुब्रगह्मा....’ या 
श्लोकाने त्या िा्ताप्रवकाची साांर्ता केली आहे. नाट्यसांमेलनाच्या अध्यक्षीय िाषणात ‘मी काकासाहेबाांच्या 
पादुका म्हणून उिा आहे...’ असा नम्र कृतज्ञिाव व्यक्त केला आहे. 

 
‘सुजन’ हे प्रवशषेण बालर्ांधवांना सवाथाने लार् ूपर्ते. ते ्वतः आत्म्तुती आप्रण परसनदेपासून दूर 

राप्रहले. पत्त्याांच्या खेळातही लबार्ी केलेली त्याांना खपत नसे. आपली नाराजी सौम्य शब्दात व्यक्त करून 
ते प्रनघून जात. ते कधी व्यसनाच्या आहारी रे्ले नाहीत. कारणपरत्व ेत्याांनी चहा सोर्ला. सुपारी खाणे सोरू्न 
प्रदले. र्ांधवग नाटक मांर्ळीच्या सुर्ीच्या प्रदवसात आपले प्रमि बाळासाहेब पांप्रर्त याांच्यावर त्याांनी सांपूणग 
प्रवश्वास टाकला. बाळासाहेबाांच्या चुकीच्या प्रनणगयाांमुळे कां पनीवर सांकटे आली. त्याांच्यावर सतत प्रवसांबनू 
असणाऱ्या बालर्ांधवांनी त्याांचा सहवास सांपफयानांतर एकदाही त्याांची आठवण काढली नाही. एखादी व्यक्ती 
सकवा व्तू जीवनातून बाद झाली तर ते प्रतची ्मतृी पूणग पुसून टाकीत. त्याांचे मन जीवनव्यवहाराकरे् अशा 
प्रनग्रही दृष्टीने पाहू शकत असे. हा प्रनग्रह, मनाचा कणखरपणा, मानप्रसक प्रश्त या र्ोष्टी कलेकप्ररता अपार 
कष्ट घेण्यासाठी ्फूतीदायक ठरफया. 

 
रांर्िमूीवर ‘स्त्री’ म्हणून त्याांचे दशगन मोहप्रवणारे होते. तरी रप्रसकाांना त्यापेक्षा काांकणिर अप्रधक 

आकषगण ‘बालर्ांधवग’ या नटाबद्दल होते. बालर्ांधवांचे नख जरी दृष्टीस पर्ले तरी धन्सयता मानणारी माणसे 
होती. स्त्री पुरुषाांवर दोघाांवरही त्याांची मोप्रहनी पर्ली होती.सुप्रशप्रक्षत, खानदानी मराठी आप्रण रु्जराती 
समाज त्याांच्यावर लुब्ध होता. बालर्ांधवांचे अमुक नाटक आम्ही पाप्रहले असे प्रदमाखात साांर्णे हे त्या काळात 
‘्टेटस ससबॉल’ समजले जाई. चौपाटी मुांबई, येथे ‘सहदु मचंटस् क्लब’ नावाचा क्लब होता. (आजही आहे.) 
तेथे श्रीमांत रु्जराथी व्यापारी येत असत. त्याांच्यात र्ांधवांच्या नाटकावर जो चचा करू शके तो प्रवशषे 
सुसां्कृत समजला जाई. बालर्ांधवांच्या ‘्वयांवर’ नाटकामुळे ििाप्रवत होऊन ्वयांवर नाटकाची ‘प्ररपन’ 
प्रथएटरमधील एका सीझनची पुढच्या राांरे्तील सोफाची सवगच्या सवग प्रतप्रकटे रु्जराथी समाजाने एकदा खरेदी 
केली होती. प्रस्त्रया त्याांच्याकरे् आकृष्ट होत. बालर्ांधवांचा वावर ज्या समाजात होता तेथील मोकळ्या 
वातावरणातील सुप्रशप्रक्षत प्रस्त्रया त्याांच्याशी मिैी करण्यास उत्सुक होत्या. बालर्ांधवांच्या एका इशाऱ्याने 
रीतीचे प्रवपरीत होण्यास वळे लार्ला नसता. अशा एखाद्या तपप्रशलावर आधाप्ररत प्रचि काढण्याइतपत पुसट 
रेखा आज उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, हाच बालर्ांधवांच्या शुद्ध चप्रररयाचा पुरावा आहे. 

 
बालर्ांधवांनी त्याांच्या नाटकाांतून सत्यप्रनष्ठा, वचनपूती, प्रनः्वाथी िेम, न्सयायप्रियता ्वाप्रिमान अशा 

अनेक सद्रु्णाांची अनुितूी आपफया िपू्रमकाांद्वारे िेक्षकाांना घर्वली. ते सद्रु्ण त्याांचेच झाले. त्याांना दोन 
वळेा कजग झाले. पप्रहफया खेपेस मुांबईकराांनी सत्तर हजाराांची थैली कजगफेर्ीकप्ररता प्रदली तेव्हा माझे ‘कजग 
मी फेर्ीन’ असा ्वाप्रिमान त्याांनी िर्ट केला आप्रण प्रजद्दीने आपले शब्द खरे करून दाखवले. पुढे अप्रतरेकी 
्विावामुळे, अव्यवहारीपणामुळे त्याांना कां पनीची मालमत्ता प्रवकावी लार्ली, आपफया सहकाऱ्याांचा प्रनरोप 
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घ्यावा लार्ला. आर्मथक पत रे्ली. देणेदाराांपुढे अर्प्रतक व्हाव े लार्ले. तरी त्याांनी जबऱ्या सत्यप्रनष्ठनेे 
पप्ररल््थतीला तोंर् प्रदले. कां पनीचा मालक म्हणनू अखेरच्या पवात त्याांनी कजगफेर् ही ्वतःची जबाबदारी 
आप्रण कतगव्य मानले. प्रववशतेने त्याांनी प्रचिपटात काम केले हे खरे. तेथे जीव रमला नाही तेव्हा ्वाथीपणाने 
कराराला प्रचकटून न राहता ‘ििात’ कां पनीला करारमुक्त केले. ‘मानापमाना’च्या िथम ियोर्ाच्या प्रदवशी 
मुलीच्या मतृ्यूची बातमी समजली तेव्हाही ‘शो म्ट र्ो ऑन’ हे ब्रीद सोर्ले नाही. पत्नीच्या दाढदुखीमुळे 
अ्व्थ झालेले बालर्ांधवग, मुलाच्या आजारपणात हवालप्रदल झालेले बालर्ांधवग, आप्रण कजामुळे एका क्षणी 
तीव्र प्रनराशपेोटी आत्मघाताची िाषा उच्ारणारे बालर्ांधवग अनेकाांनी पाप्रहले होते. अपत्याांचे अकाली मतृ्य ू
पाहणे त्याांच्या नप्रशबी आले.त्याांचे तेज आप्रण त्याांचे माधुयग याांमुळे त्याांच्या कलाजीवनाला आप्रण कौटुांप्रबक 
जीवनाला जबरद्त लाांबी, रुां दी आप्रण खोली िाप्त झाली. त्याचा रप्रसकाांच्या मनावर प्रवप्रवध िकारे पप्ररणाम 
झाला. 

 
समाजाचे ऋण अांशतः फेर्ण्याचा बालर्ांधवांनी आपफया परीने ियत्न केला. िा्करबवुा बखले याांचा 

‘िारत र्ायन समाज’, पुण्यातील ‘देवल क्लब’ अशा सां्थाांना बालर्ांधवांच्या औदायाचा फायदा प्रमळाला. 
अनेक सामाप्रजक कायांकप्ररता बालर्ांधवांनी धमाथग ियोर् प्रदले. ‘एऱ्हवी ज्याांना कमी उत्पन्न होते अशीच 
नाटके धमाथग प्रदली जात असत! पण बालर्ांधवांच्या आमदानीत....१९३१ सालपयंत र्ांधवग नाटक मांर्ळीने 
एकां दर रु. १००५००/ धमाथग खेळाच्या रूपाने प्रनरप्रनराळ्या सा्ं थाांना प्रमळवनू प्रदले’ [बालगंधर्वव व्यक्ती आणि कला : 

र्व. शां. रे्दसाई– पृ. १५६] बालर्ांधवांनी ्वतःच्या उत्तमोत्तम नाटकाांचे धमाथग खेळ करून खेळाांचे सांपूणग उत्पन्न त्या 
सां्थाांना प्रदले. इतर कां पन्सया ठरावीक रक्कम ् वतःकरे् ठेऊन घेत असत. बालर्ांधवांनी नाट्यियोर्ाांद्वारे र्रजू 
सां्थाांना आर्मथक मदत केली. हा त्याांच्या सामप्रजक जाप्रणवचेा एक िार् होता. 

 
१९ व्या शतकाच्या अखेरचे आप्रण २० व्या शतकाच्या सुरवातीचे दशक म्हणजे रांर्िमूीचा िाथप्रमक 

अव्थेतून पप्ररपक्व अव्थेतील ल््थत्यांतराचा काळ होता. या काळाशी बालर्ांधवांच्या मानप्रसकतेचे, 
पौर्ांर्ाव्थेतील ्वप्नरांजनाचे आप्रण नांतरच्या आत्मित्ययाचे नाते जोर्ले रे्ले. सुरुवातीच्या काळातील 
श्रदे्धचा पीळ हळू हळू सैल झाला. व्यावसाप्रयक जीवनाच्या सुरुवातीला ते जेवण्यापूवी पोथी वाचत. ्नान 
करून शुप्रचिूगत होऊन पूजा करणे त्याांना आवर्त असे. पुढे या र्ोष्टी कटाक्षाने करणे त्याांनी सोरू्न प्रदले. 
वृद्धापकाळी आचार प्रवचार पुष्कळ बदलले. िक्ष्यािक्ष प्रववके सुटला. साप्रमष अन्नावर वासना बसली. 
याबरोबर आमलेट, तेलकट तुपकट खाणे यातला प्रवप्रधप्रनषेध राप्रहला नाही. माि या काळात त्याांनी िजनाचे 
अर्प्रणत कायगक्रम केले. शरीराच्या पांर्ू अव्थेत त्याांच्या र्ायनातील िल्क्तिाव अप्रधक उत्कटतेने अनुिवाला 
येऊ लार्ला. 

 
कलावांताांच्या जीवनपद्धतीला कलेची मयादा पर्ते आप्रण कलाप्रवश्वाला त्याच्या वैयल्क्तक 

जीवनप्रनष्ठाांची मयादा पर्ते. बालर्ांधवग ्वतःच्या व्यल्क्तत्वाशी सांपूणग इमान राखून जर्ले. त्याांचे कलािेम 
आप्रण कुटुांबिेम याांमुळे त्याांचे व्यल्क्तमत्त्व पप्ररपुष्ट झाले. नाट्यप्रवश्वात िप्रतक्षणी अनुिवाला येणारी नवता 
त्याांच्या अांतरात्म्याला समदृ्ध करीत रे्ली. हा लोकप्रवलक्षण कलावांत वरे्ळ्या मातीने घर्वला रे्लेला होता. 
त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाचा आतला कां द आप्रण धर्धर्त्या कुां र्ासारखी रांर्िमूीवरील प्रनष्ठा एका वरे्ळ्या 
जीवधमाच्या पातळीची होती. ते कलेशी एकरूप होण्याच्या ध्यासात मग्न होते. रांर्िमूीवरील ्वतःच्या 
कारप्रकदीच्या आप्रण जीवनाच्या सांध्याकाळी त्याांना अनपेप्रक्षतपणे हरवफयासारखे वाटले असणे शक्य आहे. 
सतत ताणतणाव झेलत जर्णाऱ्याांना ताण सैल झाले म्हणजे नकळत एक हुरहूर लार्ते. ज्याचा सपर् अ्सल 
कलावांताचा असतो त्याला ती अप्रततीव्रतेने जाणवते. अशा ल््थतीत प्रवलक्षण पोकळी... क्वप्रचत ियाची 
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िावना मनात प्रनमाण होते. त्याांचे रांर्िमूीवरचे जीवन सांपषु्टात येत होते,घर्त होते, प्रबघर्त होते! रांर्िमूीशी 
जोर्लेली नाळ अतूट होती. पण रांर्िमूीसकट एकमेकाांना सांपन्न करणे, एकमेकाांना नव ेरूप देणे, त्यातून 
बालर्ांधवांनी आपफया जाप्रणवा िर्त करीत जाणे... हे सारे सांपले होते.या सुमारास रांर्िमूीसांबांधी त्याांचे 
प्रवचार बदलत होते. प्रस्त्रयाांनी प्रस्त्रयाांच्या िपू्रमका कराव्यात असे त्याांनी जाहीरपणे आपफया िाषणात म्हटले. 
प्रचिपटात काम करण्याचा ियत्न केला. पण कलेच्या या सवग्वी अनोळखी माध्यमाशी सुसांवाद साधता 
येईना. आचायग अिे याांचे ‘घराबाहेर’ हे नाटक काही काळ ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’करे् रांर्िमूीवर आणण्याच्या 
सांकफपासाठी परू्न होते. परांतु त्यातून काही प्रनष्पन्न झाले नाही. कशातही पूतगता सापर्त नव्हती. 
प्रवकासाच्या आप्रण पूणगत्वाच्या प्रदशचे्या वाटा बांद झाफयासारयाया वाटफया. ्वतःचा आवाज थकत चालला, 
र्ाणे क्षीण होत आहे असे वाटले. ्वतःच्या अल््तत्वाचे कें द्र धूसर होऊ लार्ले. 

 
या वळेी र्ोहरबाई कनाटकी याांनी बालर्ांधवांच्या कलाजीवनाची आप्रण खाजर्ी जीवनाची सूिे 

आपफया हातात घेतली; बालर्ांधवांनी ती त्याांना घेऊ प्रदली. र्ोहरबाईनी प्रचिपटात आप्रण नाटकात काम 
केले होते. त्या र्ांधवगर्ायकीचे सहीसही अनुकरण करू शकत होत्या. र्ोहरबाईच्या रूपात ‘र्ांधवग नाटक 
मांर्ळी’ला नवी नाप्रयका सापर्ली असे वाटून बालर्ांधवांचे मन, बदु्धी आप्रण अवघे अल््तत्व झपाटले रे्ले. 
आपफया व्यल्क्तत्वाशी इमान राखणे म्हणजे र्ोहरबाईशी इमान राखणे असा प्रवलक्षण प्रहशोब मनात माांर्ला 
रे्ला. त्याांच्या जाप्रणवचेे नाते र्ोहरबाईशी जोर्ले रे्ले, पण जुळले रे्ले नाही. त्यातून एकप्रजनसी कलारूप 
प्रनमाण होऊ शकले नाही. बालर्ांधवग नाटकात कलावांत म्हणून ऐांद्रीय क्षमता पराकोटीला नेत, तसे 
र्ोहरबाईांना जमले नाही. र्ोहरबाईांनी बालर्ांधवांबरोबर नाटकात काम केले. र्ाण्याचे कायगक्रम केले. 
बालर्ांधवांची जार्ा काही अांशी िरून प्रनघाली पण ती उांची र्ाठणे अलभ्य ठरले. शवेटी र्ोहरबाई व त्याांची 
मुलर्ी याांच्याबरोबर बालर्ांधवग राहत असत. र्ोहरबाई मुसलमान होत्या. त्यामुळे बालर्ांधवांच्या 
प्रहतसचतकाांचे व सरे्सोयऱ्याांचे सांबांध तुटले नाहीत तरी माया पातळ झाली. बालर्ांधवांच्या आप्रण 
र्ोहरबाईांच्या सांबांधात (बालर्ांधवांनी पत्नीच्या प्रनधनानांतर र्ोहरबाईशी प्रववाह केला.) इतर आके्षप होते. 

 
सांर्ीत आप्रण अप्रिनय या दोन र्ोष्टींमुळे बालर्ांधवांचे व्यल्क्तमत्त्व रांर्िमूीवर दीघगकालपयंत झळाळत 

राप्रहले. आपण कशासाठी जर्तो असे िश्न बालर्ांधवांसारयाया कलावांताच्या लेखी उद िवणे जणूकाही 
अशक्य होते इतके ते आपफया कलाप्रवश्वात रमलेले होते. बालर्ांधवग रांर्िमूीमुळे जर्ले आप्रण रांर्िमूीसाठी 
जर्ले. सांर्ीत आप्रण नाटक या दोहोंद्वारा त्याांनी जीवन समजून घेतले होते आप्रण यश सांपादन केले होते. 
परांतु साांसाप्ररकाांच्या वाटणीला येणाऱ्या सुखाच्या साध्या र्ोष्टी त्याांच्या वाटणीला फार अफप िमाणात आफया. 
सात अपत्याांपैकी त्याांची फक्त दोन अपत्ये जर्ली. मृत्यूसमयी पुणे येथे जहाांर्ीर नप्रसंर् होममध्ये 
बेशुद्धाव्थेत असताना प्रद. १५ जुलै १९६७ रोजी त्याांचा अांत झाला. फार थोर्ी प्रहतसचतक मांर्ळी त्यावळेी 
त्याांच्या जवळ होती. या देखण्या आप्रण उमद्या कलावांताची अखेर प्रवषण्ण करणारी झाली. 
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७. 
समारोप 
 

बालर्ांधवांच्या कतृगत्वाचा िाांत वरवर पाहता सवगसामान्सयाांच्या जीवनाच्या पृष्ठिार्ाला ्पशग करणारा 
वाटला तरी व्तुल््थती प्रनराळी आहे. 

 
काव्यशास्त्ररवनोदेन युवतीना ंच लीलया । 
यस्य न द्रवते रचत्तं स वै मुकतो S थवा पशुुः ।। 

 
असे रप्रसकतेचे मोजमाप सां्कृत शास्त्रकाराांनी लावले आहे. अशा रप्रसकतेचा दृढ पप्ररचय 

बालर्ांधवांनी महाराष्राला करून प्रदला. समाजाच्या सवग थराांना बालर्ांधवांनी नाटकाांद्वारे साप्रहत्य आप्रण 
सांर्ीत या कलाांतील सौंदयाची जाणीव करून प्रदली. त्याांनी उभ्या केलेफया िपू्रमकाांतून ‘स्त्री’त्वाची थोरवी 
समाजमनावर ठसली. बालर्ांधवांनी रप्रसकतेच्या सिर्ातून स्त्रीकरे् पाहण्याची प्रनरोर्ी वृत्ती जोपासली आप्रण 
स्त्री शक्तीचा साक्षात्कार घर्वणारी काही नाटके सादर केली. बालर्ांधवांच्या रांर्िमूीने त्यार्, साहस, धैयग, 
िेम या रु्णाांसमवते तारुण्याव्थेचे महत्त्व, परांपरेचा मान राखण्याची आवश्यकता, प्रवचाराांची तेजल््वता, 
बुद्धीची तकग शुद्धता या र्ोष्टींचे जीवनातील ्थान पुन्सहा पुन्सहा खुांटा हलवनू ठोकावा तसे बळकट केले. 
नाटकाांतून प्रचरांतन मुफयाांची जाण प्रनमाण केली. 

 
त्याांच्या अत्युच् आप्रण अपूवग अशा िप्रतिाप्रवष्काराचे ्वरूप सहज आकलनास अवघर् होते. त्यामुळे 

त्यात अनेकदा प्रदव्यत्वाचा आिास होत असे. पप्ररणामतः नाट्य, र्ायन या कलाांना त्याांच्या बाबतीत ‘प्रमथ’चे 
्वरूप प्रदले रे्ले. बालर्ांधवांच्या रांर्िमूीमुळे त्या काळातील राजकारण, ्वातांरयसांग्राम, मातृिमूीप्रवषयीचा 
अप्रिमान, सशस्त्र क्राांतीचा अप्रिप्रनवशे इत्यादी िखर प्रवशषेाांनी युक्त अशा युर्धमाचा साांधा कलाप्रवभ्रमाांशी 
जोर्ला रे्ला. 

 
बालर्ांधवांनी अप्रिजात साप्रहत्य कलापरांपरेवर मराठी िाषा आप्रण मराठी सा्ं कृतीचा रांर् चढवला. 

त्याचबरोबर िारतीयत्वाचे व्यापक पप्ररमाण प्रदले. उत्तरिारतीय प्रनमशास्त्रीय सांर्ीत, लोकसांर्ीत, शास्त्रीय 
सांर्ीत याांचा अप्रिनव प्रमलाफ घर्वला आप्रण सांर्ीताचे नव ेरसायन तयार केले. तेच मराठी रांर्िमूीचे सांर्ीत 
म्हणून प्रचर्थायी झाले. 

 
प्रकलो्कराांमुळे मराठी रांर्िमूीला पप्ररपूणगता आली. त्याबरोबर प्रिप्रमप्रतपूणग प्रचिाांचे पर्दे, 

िकाशयोजना, (आजच्या अथाने केलेली नव्हती) िरजरी लोर्, तके्क आदी र्ोष्टींनी युक्त अशा आकषगक 
पाश्वगिमूी असलेफया रांर्मांचावर, नाप्रयका असणाऱ्या बालर्ांधवांची ्वतःची रांर्िषूा, त्याांचा वशे, त्याांचे 
अलां कार, त्याांचे बोलणे आप्रण रांर्मांचावर वावरणे याांमधून िर्ट होणारे त्याांचे व्यल्क्तमत्व या दोहोंमुळे 
रांर्िमूीप्रवषयी आकषगण वाढले. एकूण बालर्ांधवांमुळे रांर्िमूीचे रांजनमूफय पप्ररपक्व झाले. त्याांच्या नाटकाांतून 
समकालीन साप्रहत्यातील आदशगवाद, ्वप्नरांजन आप्रण सामाप्रजकता देखील िर्ट झाली. ‘सौिद्र’, 
‘प्रवद्याहरण’, ‘्वयांवर’, ‘द्रौपदी’ सारयाया नाटकाांतून पौराप्रणकतेच्या प्रनप्रमत्ताने ्वप्नरांजन घर्ले. 
घराण्याची िप्रतष्ठा जपणाऱ्या, प्रपत्याच्या शब्दाचा मान ठेवणाऱ्या आदशग राजकन्सया आप्रण साहसी राजपुिाांच्या 
कथा ििावीपणे िर्ट झाफया. व्यसनशरण ्वाप्रिमानी पुरुषाची शोकाल्त्मका आप्रण ससधूच्या रूपातली 
मूर्मतमान मूफयप्रनष्ठा ‘एकच प्याला’ मधून प्रदसली. जरठबाला प्रववाहातील कारुण्य ‘शारदे’तून अतीव 
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पप्ररणामकारकतेने व्यक्त झाले. कलावतीला प्रववाप्रहतेचा दजा प्रमळवनू देणाऱ्या ‘सांशयकल्लोळ’ मुळे 
हसतखेळत सामाप्रजकतेचा अप्रवष्कार घर्ला. त्या काळात इतर नाटकमांर्ळ्याही आपापली नाटके करीत 
होत्या. प्रवप्रवध प्रवषयाांवरची नाटके, िहसने, िाषाांतप्ररत नाटके, सामाप्रजक, पौराप्रणक, र्द्य, सांर्ीत नाटके 
असे एकूण अनेक िकारचे नाटक रांर्िूमीवर उिे असले तरी बालर्ांधवांच्या रांर्िमूीचा जनमानसावर 
सवाप्रधक ििाव होता. 

 
बालर्ांधवांच्या प्रठकाणी कलेबद्दल िक्ती, आदर, िेम होते. त्याांच्या नाट्यके्षिातील ििावी 

कालखांर्ामुळे समाजात या रु्णाांचे बीजारोपण झाले. ‘नाटकवाला’, ‘सोंर्ाड्या’, ‘टवाळखोर’ अशा शलेक्या 
प्रवशषेणाांनी बहुधा कलावांताांची सांिावना होत असे. ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ आप्रण ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ 
अपवाद होत्या. या कां पन्सयाांनी िप्रतष्ठा प्रमळवली होती. 

 
रांर्िमूीबाहेर बालर्ांधवांचे वतगन अप्रतशय साधे व चोख होते. त्यात कृप्रिमतेचा अांश नव्हता; म्हणून 

त्याांच्या व्यवसायाबद्दलचे अपसमज दूर झाले. सवगसाधारणपणे नाटकमांर्ळींतील वातावरण मोकळे ढाकळे 
असे. र्ृह्थाश्रमाचे जाचक उपचार पाळण्याची तेथे आवश्यकता नसे. त्यामुळे ्वैराचार बोकाळला होता. 
नटाचा पेशा बदनाम होता. हे प्रचि बदलण्यात बालर्ांधवांचा महत्वाचा वाटा आहे. प्रटळकाांसारखे लोकमान्सय 
नेते बालर्ांधवांचे आप्रण पयायाने ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’चे प्रहतसचतक व ्नेही होते. समाजातील िप्रतप्रष्ठताांचा 
कां पनीत राबता होता. बर्ोदे, कोफहापूर आदी सां्थाप्रनकाांचा बालर्ांधवांवर लोि होता. सप्टेंबर १९३१ च्या 
‘रत्नाकर’ माप्रसकाच्या बालर्ांधवग प्रवशषेाांकामध्ये शांकरराव देविक्त याांनी बालर्ांधवांच्या लौप्रककाप्रवषयी असे 
म्हटले आहे की, “एकूण नाटकातील कलावांताांबद्दल.... नाट्यकलेची आवर् जोपासना... यादृष्टीने 
ऊर्मजताव्था आणण्यासाठी धर्पर्णाऱ्या मांर्ळींनी देखील नटाांप्रवषयी र्ौरवपर लेख कमी प्रलप्रहले, 
बालर्ांधवग याला अपवाद आहेत.” एकां दरीत नाटकातील कलावांताांबद्दल लोकाांना आदर आप्रण आत्मीयता 
वाटू लार्ली. यामुळे पढुच्या प्रपढीतील कलावांताांना लोकानुनय करावा लार्ला नाही. 

 
महाराष्रामध्ये घराघरात स्त्रीर्ीते, िपूाळ्या, यापलीकरे् सांर्ीत नव्हते. ठुमऱ्या, र्जल व शास्त्रीय 

सांर्ीत आप्रण कोठीवरचे सांर्ीत पुरुषाांपुरते होते. या सवग िकारच्या सांर्ीताची जार्ा बालर्ांधवांच्या सुर्म 
पदाांनी घेतली. महाराष्रात िामुयायाने बालर्ांधवांमुळे अप्रिजात शास्त्रीय सांर्ीताचे नाट्यसांर्ीतात रुपाांतर 
झाले आप्रण त्याचा िसार झाला. र्ाणे प्रशकलेले नसले तरी प्रवरांरु्ळा म्हणून शास्त्रीय रार्ाांवर आधाप्ररत पदे 
रु्णरु्णण्याचा आनांद आबालवृद्धाांना प्रमळू लार्ला. बालर्ांधवांमुळे महाराष्राचा सांर्ीताचा कान आप्रण र्ळा 
तयार झाला. अनाकलनीय शब्दरचनेचे यायाल, प्रचजा र्ाण्याऐवजी बालर्ांधवांची पदे र्ाण्यात वरे्ळ्या 
जातीचा आनांद िाप्त झाला. देवळात, माजघरात बालर्ांधवांच्या पदाांच्या चाली ऐकू येऊ लार्फया. 

 
कलाप्रवलासातील चोखांदळ सौंदयगदृष्टी असणे ही मानवी मनाची एक साा्ं कृप्रतक र्रज आहे. 

बालर्ांधवांच्या वैप्रशष्ट्यपूणग वशेिषेूचा आप्रण त्याांच्या सुिर् दशगनाचा जनमानसावर अशा रीतीने ििाव पर्ला 
होता की सौष्ठवपूणग वस्त्रािरणाांचा एक नवा अथग लोकाांना जाणवला. एका प्रनकोप सौंदयगवृत्तीची लार्ण झाली. 

 
बालर्ांधवांच्या नाटकाांनी लोकप्रियतेची कमाल मयादा र्ाठली. ियोर्प्रसद्ध कलाांशी फटकून 

वार्णारा बपु्रद्धवादी िेक्षक नाटकाांकरे् वळला तो बालर्ांधवांमुळे. त्याांच्या वैयल्क्तक ्नेहापाई साप्रहल्त्यक, 
प्रवचारवांत, टीकाकार ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’च्या अांतवगतुगळात समाप्रवष्ट झाले. कां पनीच्या नाटकाच्या नाट्यपूवग 
चचा होऊ लार्फया. समाजात नाटकाची साके्षपी प्रवचक्षणा आपोआप होऊ लार्ली. 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रकलो्कर काळात नाट्यरचनेकरे् केवळ कला म्हणून पाप्रहले जात होते व र्ांधवगकाळात, १९२३ 
पासून नाटकावर कर बसवला रे्ला. नाटकाच्या अथगकारणाची सरकारदरबारी नोंद झाली. तो व्यवसाय 
ठरला. या व्यवसायाला बालर्ांधवांमुळे िचांर् िमाणात ग्लॅमर प्रमळाले. ह्या र्ोष्टीचा नाट्यव्यवसायात अांतिाव 
झाला मराठी सा्ं कृतीचे सांवधगन करणारे पुणे हे एक िमुख शहर आहे. येथे बालर्ांधवांचा जन्सम झाला. आप्रण 
मृत्यू देखील पणु्यात झाला. या पुण्यात २६ जून १९६८ रोजी बालर्ांधवग रांर् मांप्रदर उिारले रे्ले. याचे 
िपू्रमपूजन ८ सप्टेंबर १९६२ रोजी खुद्द बालर्ांधवांच्या ह्ते झाले होते. उपयोप्रजत आप्रण उप्रचत असे हे 
बालर्ांधवांचे ्मारक प्रचरकाल प्रटकणारे आहे. 

 
बालर्ांधवांच्या मृत्यूनांतर आकाशवाणीने नाट्यसांर्ीताच्या ्पधा आयोप्रजत केफया होत्या. याांतून 

आशा खाप्रर्लकराांसारयाया अनेक रु्णी र्ाप्रयका पुढे आफया. 
 
बालर्ांधवांच्या सांर्ीतामध्ये अखांर् सौंदयग्पांदन जाणवले. म्हणूनच त्याांच्या पढुच्या प्रपढीतील 

तेज्वी िप्रतिावांत कुमार र्ांधवग याांना ‘मला उमजलेले बालर्ांधवग’ रप्रसकाांसमोर सादर करावसेे वाटले. या 
शीषगकाचे कायगक्रम त्याांनी अनेकदा सादर केले आप्रण त्याांच्या या र्ाण्याांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका प्रनघाफया. ‘र्ांधवग’ हे 
प्रबरूद धारण करणे ही र्ोष्ट पुढे सवाई र्ांधवग, छोटा र्ांधवग, रु्णी र्ांधवग, आनांद र्ांधवग इत्यादींनी र्ौरवा्पद 
मानली. 

 
बालर्ांधवांचे समकालीन कलावादी कादांबरीकार ना. सी. फर्के याांनी आपफया हृद्य शलैीत 

बालर्ांधवांच्या चप्ररिाचा आधार घेऊन ‘अखेरचे बांर्’ ही कादांबरी प्रलप्रहली. फर्क्याांनी या कादांबरीत 
ित्यक्षातील बालर्ांधवांच्या जीवनावर कलात्मकतेचे बहुरांर्ी कलम केले आहे. 

 
१९४४ मध्ये बालर्ांधवांनी नाट्यशताब्दी महोत्सवाच्या अध्यक्षपदावरून िाषण केले. त्यात त्याांच्या 

कलािक्तीचा वरे्ळा व्यवहारी पलूै प्रदसून येतो. प्रस्त्रयाांनी पुरुषाांच्या िपू्रमका करण्याप्रवषयी आप्रण 
रांर्कमांप्रवषयी त्याांनी बारकाईने प्रवचार केफयाचे आढळते. बालर्ांधवांची लोकप्रियता अशी होती की त्याांच्या 
प्रवषयीच्या िेमादराने िारावनू जाऊन पुण्यात कीतगनकाराांनी “बालर्ांधवग आयायान” लावले होते. 

 
बालर्ांधवांची अप्रिनयशलैी आप्रण बालर्ांधवांचे सांर्ीत या दोन र्ोष्टीत र्ांधवग-रांर्िमूीची महत्ता 

सामावलेली आहे. बालर्ांधवांची अप्रिनयशलैी त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाचा एक प्रवलोिनीय आप्रवष्कार होता. 
प्रकलो्कर काळापासून पुरुष नटाांनी स्त्रीिपू्रमका करणे ही र्ोष्ट िेक्षकाांनी ्वीकारलेली होती. र्ांधवगकालीन 
रांर्िमूीचा तो सहजधमग होता. जेव्हा प्रस्त्रया प्रस्त्रयाांच्या िपू्रमका करू लार्फया व जेव्हा बालर्ांधवग रांर्िमूीवरून 
अ्त पावले तेव्हा आपोआपच र्ांधवगशलैीचा अप्रिनय लोप पावला. त्यानांतरच्या वा्तववादी सामाप्रजक 
नाटकाांतून नैसर्मर्क अप्रिनयावर िर प्रदला जाऊ लार्ला. प्रस्त्रयाांनी प्रस्त्रयाांची िपू्रमका केफयामुळे आवजूगन 
स्त्रीत्वाचा पप्ररणाम साधण्याची आवश्यकता उरली नाही. नाटकातील सरळ सोप्या िाषेमुळे आप्रण 
सांवादरचनेमुळे नैसर्मर्क व अकृप्रिम अप्रिनयाला महत्व आले ते आजतार्ायत कायम आहे. सांर्ीताच्या 
बाबतीत असे घर्ले नाही. पुढच्या प्रपढीतील र्ायक नटनट्याांनी बालर्ांधवांच्या सांर्ीतशलैीचा आपफया 
शक्तीनुसार अप्रवष्कार घर्वला. छोटा र्ांधवग, जयमाला प्रशलेदार याांपासून ते आजच्या र्ायक-र्ायीकाांपयंत 
सवग र्ायकाांनी बालर्ांधवांच्या नाट्यसांर्ीताची चौकट कायम ठेवली आहे. ही परांपरा यापढेुही चालू राहील 
यात शांका नाही.असे असले तरी बालर्ांधवांचे ्वतःचे नाट्यसांर्ीत अजोर् आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

 

बालर्ांधवांनांतरच्या काळातच १९४१ पासून मराठी नाट्यसांर्ीतात मो. र्. राांर्णेकराांच्या नाटकातील 
सांर्ीतामुळे एक नवी लाट आली. शास्त्रीय सांर्ीतावर आधाप्ररत िारद्त र्ायन आप्रण हलके सोपेसे िावर्ीत 
र्ायन याांना जोर्णारे एक आर्ळे सांर्ीत राांर्णेकराांच्या ‘कुलवधू’, ‘आशीवाद’, ‘माहेर’, इत्यादी नाटकाांतून 
आले. अिे आप्रण वरेरकर याांच्या नाटकाांतूनही या जातीचे सांर्ीत आले. व ते लोकाांना आवर्ले. अप्रवनाश 
आप्रण ज्योत््नाबाई िोळे या र्ायक र्ाप्रयकाांमुळे राांर्णेकराांच्या ‘नाट्यप्रनकेतन’ची नाटके आप्रण सांर्ीत 
र्ाजले. ज्योत््नाबाई अप्रिनेिी आप्रण िावर्ीत र्ाप्रयका म्हणनू लोकप्रिय होत्या. तीन प्रमप्रनटाच्या 
ध्वप्रनमुप्रद्रकेतून राांर्णेकराांच्या नाटकातील पदाांचा िावर्ीतसदृश ििाव परू् शकत होता आप्रण र्ायक 
तोलामोलाचा असला तर अधा तास पदाचा प्रव्तार करू शकत होता. मा्तर कृष्णा, श्रीधर पासेकर 
याांसारयाया सांर्ीत प्रदग्दशगकाांनी राांर्णेकराांच्या नाटकातील पदाांना अशा वैप्रशष्ट्यपूणग चाली प्रदफया होत्या. 
त्याांच्या नाटकातील द्वांद्वर्ीते अप्रतशय लोकप्रिय होती. परांतु राांर्णेकरी नाट्यसांर्ीताला ्वतःची परांपरा माि 
प्रनमाण करता आली नाही. 

 
१९५१ पासून आकाशवाणीवरून बालर्ांधवांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका मोठ्या िमाणात ऐकू येऊ लार्फया. 

१९५४ मध्ये पुणे आकाशवाणीवरील सांर्ीत महोत्सवात बालर्ांधवग ्वतः र्ायले होते. माचग १९५५ मध्ये 
अप्रिनयाचे राष्रपतीपदक बालर्ांधवांना िदान केले रे्ले. २६ जानेवारी १९६४ रोजी बालर्ांधवांना 
‘पद्मिषूण’ हा प्रकताब प्रमळाला. २ फेबु्रवारी १९६४ रोजी मुांबई येथील प्रबला मातोश्री सिार्ृहात 
बालर्ांधवांच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्याला सुरुवात झाली. या वळेी अमृत महोत्सव सप्रमतीने अपगण केलेली 
देणर्ी त्याांनी नाट्यपप्ररषदेला प्रदली. ८ फेबु्रवारी १९६४ रोजी प्रशवाजी पाकग  येथे झालेफया साांर्ता समारांिात 
बालर्ांधवांनी खानदानी वृत्तीला अनुसरून प्रवनम्रतेने रप्रसकाांचा र्ौरव करणारे दोन शब्द उच्ारले. “माझे 
अन्नदाते व मायबापहो...” या त्याांच्या शब्दाांनी हजारो हृदये उचांबळून आली. “तुमच्या आशीवादाने मी प्रजवांत 
आहे– देवाजवळ एकच मार्ायचे आहे. देवा माझ्या रप्रसकाांना उदांर् आयुष्य दे.” हे त्याांचे अखेरचे मनोर्त 
त्याांनी जाहीरपणे िर्ट केले. या अमृत महोत्सवाच्या प्रनप्रमत्ताने सुिप्रसद्ध जवाप्रहरे प्रििवुनदास िीमजी जव्हेरी 
याांनी ‘बालर्ांधवग माला’ नावाचा सुवणालां कार काढला होता. बालर्ांधवांचा शवेटचा ७९ वा जन्समप्रदन २६ जून 
१९६७ ला पुणे येथे नप्रसंर् होम मध्ये साजरा झाला. 

 
१९१० ते १९३४ या काळामध्ये महाराष्रात रांर्िमूीला जे तेजोवलय िाप्त झाले होते त्याचे कें द्र 

बालर्ांधवग होते. ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’ प्रवलीन झाली तेव्हा रांर्िमूीिोवती जे सांर्ीताचे आप्रण सौंदयाचे खळे 
पर्ले होते त्याची ििा सांपली. नांतर व्यल्क्तशः श्रेष्ठ अप्रिनयपटु नटसम्राट आले. नव ेयश्वी नाट्यियोर् 
झाले. नवीन वैचाप्ररक काव्यात्म अशी सांपन्न नाटके आली. सामाप्रजक नाटकाांचा व नवनाट्याचा जमाना 
आला. िायोप्रर्क रांर्िमूी प्रनमाण झाली. पण या सवांचे कमी अप्रधक ििाव प्रवप्रशष्ट कालापुरते सीप्रमत राप्रहले. 
नव ेनव ेजे आले ते ्थलकालसापेक्ष साप्रहले. या अथाने बालर्ांधवांची रांर्िमूी कालातीत ्वरुपाची होती. 
िेक्षकाांच्या कलाप्रिरुचीला एक ्वतांि, अनुपम, सांपन्न असा घाट बालर्ांधवांच्या रांर्िमूीने प्रदला. महाराष्राने 
सदैव ज्याांच्या ऋणात रहाव ेअशा बालर्ांधवांचे मराठी कलासां्कृतीत ‘झाले बहु, होतील बहु, परांतु यासम 
हा’ असे एकमेवाप्रद्वतीय ्थान आहे. 
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पणरणशष्ट–१ 
मराठी समाज आणि मराठी रंगभूमी 
 

‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ ची १८८० मध्ये ्थापना झाली; त्यानांतर ३० वषांनी १९१३ मध्ये ‘र्ांधवग 
नाटक मांर्ळी’ चा जन्सम झाला आप्रण र्ांधवग युर्ाचा िारांि झाला. या मधफया काळात नाटकाकरे् बघण्याचा 
सुप्रशप्रक्षताांचा दृप्रष्टकोन प्रनवळत चालफयाची प्रचन्सहे प्रदसतात. या र्ोष्टीचा नाटक मांर्ळ्याांवर व व्यक्तीशः 
बालर्ांधवांच्या लोकप्रियतेवर सुपप्ररणाम झाला. 

 
साप्रहत्य हे समाजाचे साा्ं कृप्रतक िप्रतप्रनधत्व करीत असते हा प्रवचार ‘शालापिक’, ‘प्रनबांधमाला’ 

इत्यादी १८८० पूवी प्रनघालेफया प्रनयतकाप्रलकातून व्यक्त केला रे्ला होता. प्रनबांध, कादांबरी, कप्रवता वर्ैरे 
वाङ्मयिकार बौप्रद्धक के्षिातील प्रवषय म्हणनू र्णले रे्ले होते. त्याांत नाटकाचा समावशे नव्हता. त्या 
काळातील िमुख वतगमानपिाांना ‘नाटक’ या प्रवषयावरचे लेख िप्रसद्ध करणे कमी ितीचे वाटत होते. 
प्रवप्रवधज्ञानप्रव्तारसारयाया दजेदार माप्रसकानेदेखील नाटकाांच्या ियोर्ाांवर समीक्षणात्मक परीक्षणे 
अिावानेच िप्रसद्ध केली. िारांिी नाटकाकरे् पाहण्याची दृष्टी नकारात्मक होती. प्रवष्णुदासाांची नाटके, तमाश,े 
वर्, दशावतारी खेळ हे मनोरांजनाच्या के्षिात मोर्त होते. यामुळे प्रकलो्कराांचे ‘शाकुां तल’, ‘सौिद्र’ आले, 
तदनांतर देवलाांची नाटके आली व खाप्रर्लकराांची र्द्य नाटके आली तरीदेखील नटाांना नाटकवाले 
म्हणणारा एक परांपराप्रनष्ठ वर्ग समाजात अल््तत्वात होताच. नाटकाबद्दल समाजात सांप्रमश्र िप्रतप्रक्रया होत्या. 
‘शाकुां तल, सौिद्राला तमाशा म्हणणारे लोक आता त्याच नाटकाांच्या कवींना देव्हाऱ्यात बसवायला तयार 
आहेत’ असे रांर्िमूी माप्रसकाच्या १९०७ च्या ऑर््ट मप्रहन्सयाच्या अांकात एका लेखकाने म्हटले आहे 
(लेखावर लेखकाचे नाव नाही). प्रकलो्कराांच्या नाटकाांनी इप्रतहास घर्वला हे खरे असले तरी ते सहज 
साधले रे्ले असे नाही. त्याांच्याच काळात अण्णासाहेबाांशी ् पधा करणारी मांर्ळी होती. त्याांच्या शकुां तलानांतर 
(१८८०) एका वषाच्या आत १८८१ मध्ये र्ोंर्रे कां पनीचे म्हणजे ‘बाँबे रॉयल ऑपेरा कां पनी’चे ‘सांर्ीत 
शाकुां तल’ मुांबईत रांर्मांचावर उिे राप्रहले. वाङ्मयदृष्ट्या हे नाटक सामान्सय होते. त्यातील सांर्ीत धु्रपद, धमार 
पद्धतीचे शुद्ध शास्त्रीय होते. ‘मुांबई मांर्ळी’– शास्त्रोक्त पद्धतीने र्ाणारी व प्रकलो्कर मांर्ळी लावण्या 
म्हणणारी अशी टीका झाली. र्ोर्ऱ्याांचा ियत्न अफपजीवी ठरला. 

 
त्या काळात िप्रसद्धीची साधने तोकर्ी होती. तोंर्ातोंर्ी होणारी िप्रसद्धी महत्वाची होती. प्रकलो्करी 

नाटकाांनी मनोरांजनाच्या के्षिात पाऊल टाकले तरी इतर नाट्यिकार नाहीसे झालेले नव्हते. इतर कां पन्सया 
िाथप्रमक, जुजबी ्वरुपाची शकेर्ो नाटके करीत होत्या. म्हणनू नाटकमांर्ळींना िप्रतष्ठा प्रमळत नव्हती. 
‘नटाांना सोमरसाखेरीज इतर रस असतात याची कफपना नसते’ अशी थट्टा केली जात होती. ही पप्ररल््थती 
१९०८ मध्ये प्रटळकिणीत काँगे्रसच्या जहाल पक्षाने नाटकमांर्ळ्याांकरे् मदतीकरता याचनापिे प्रलप्रहली 
तोपयंत होती. त्यावळेी ‘इांदुिकाश’सारयाया मातब्बर पिाने नाटक्याांकरू्न मदत माप्रर्तफयाबद्दल जबर टीका 
केली होती. ज्याला इतर व्यवसाय जमत नाहीत असे लोक नाटकाकरे् वळतात असा समाज होता. अांशतः 
ही व्तुल््थती होती. १८८० नांतर माि हे वातावरण बदलू लार्ले. प्रशक्षणिसाराबरोबर कलेकरे् पाहण्याचा 
दृप्रष्टकोन अप्रधक उदार होऊ लार्ला. अांर्च्या अप्रिनयरु्णाला ित्यक्षाची अनुितूी प्रमळण्याची शक्यता प्रदसू 
लार्ली. र्ांिीर सुसां्कृत व्यल्क्तमत्त्वाच्या नटाांनी आपफया अप्रिनयाद्वारे िेक्षकाांची मने सजकली. रांर्मांचाबाहेर 
आपफया सौम्य मयादशील वार्णुकीमुळे समाजात मानाचे ्थान िाप्त करून घेतले. नट ्वतःला 
समाजातील एक घटक मानून वार्ू लार्ले. प्रकलो्करपूवग तथाकप्रथत तार्र्तोम नाटके व दशावतारी ियोर् 
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याांमध्ये काम करणाऱ्या एकाही नटाचे नाव र्ौरप्रवले रे्ले नाही. परन्सतु िथमच प्रकलो्कर कां पनीतील मोरोबा 
वाघुलीकराांचा त्याांच्या मतृ्यनूांतरही, रु्णर्ौरव झाला ही घटना या सांदिात लक्षात घेण्याजोर्ी आहे. 

 
त्या काळात नाटक हे मन-बदु्धीची प्रवशालता वाढवणारे, अांतःकरण उच् बनवणारे सुसां्कृतपणाची 

जपणूक करणारे असाव े अशी पक्की धारणा होती. या दृष्टीने खाप्रर्लकराांची नाटके नीप्रतमूफयाांचा कस 
पाहणारी अशीच होती. कोफहटकराांच्या नाटकाांतून बौप्रद्धक प्रवनोद साधणारी, थट्टाम्करी करणारी ्वैर 
प्रवचाराांची पिे असफयामुळे त्याांबद्दल पूरक आप्रण प्रवरोधी चचा वतगमानपिातून होऊ लार्फया. परस्त्रीच्या 
सौंदयाचे वणगन प्रतच्या तोंर्ावर सकवा प्रतच्या पतीसमोर करणे हे लोकाांना समकालीन नीतीला धरून झाफयाचे 
वाटले नाही. याचा अथग नाटकाकरे् र्ाांिीयाने पाप्रहले जाऊ लार्ले. एवढे प्रनप्रितपणे म्हणता येईल. तसेच 
कोफहटकराांनी सुधारणाांच्या िचाराथग नाटके राबवली असली तरी ‘नाटक’ प्रवप्रवधाांर्ी होण्यास याचा उपयोर् 
झाला. ‘रांर्िमूी’ माप्रसकातून नाटकाप्रवषयी काही वळेेस मूलितू व उद्बोधक चचा होत असत. बालर्ांधवग 
आप्रण त्याांचे समकालीन नाटककार, नट, याांच्यापयंत हे प्रवचार पोहोचले असण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

 
नाट्यचचा : नाटकात दृश्य असते म्हणनू ते प्रवचाराांचे एक ििावी माध्यम आहे हा प्रवचार त्या काळात 

नाटकाशी सांबांप्रधत असणाऱ्या िेक्षकाांसप्रहत सवांना पटला होता. नाटकाची कलात्मकता माि र्ौण ठरत 
होती. त्यामुळे नाटकातून मनोरांजनाद्वारे ििावी रीतीने लोकप्रशक्षण होते या एका कारणाकप्ररता नाटकाला 
समाजात मानाचे ्थान द्याव ेहा प्रवचारिवाह होता. हे काम ‘महत्वाचे, जोखमीचे आप्रण दु्तर’ समजले रे्ले 
होते. एखादा सामाप्रजक िश्न घेऊन त्याला नाट्यरूप देणे म्हणजे उत्तम ितीचे नाटक प्रनमाण करणे अशीही 
समजूत होऊन बसली होती. जरठबाला प्रववाहावर आधाप्ररत ‘शारदा’ नाटक लोकप्रिय होऊनही अशा प्रवषम 
प्रववाहाना आळा का बसत नाही? असे िश्न उपल््थत करून नाट्यचचेचा साांधा बदलफयाची उदाहरणे 
आहेत; नटाची शारीप्ररक िकृती पाहून सकवा नाटकमांर्ळी र्ोळ्याांसमोर ठेऊन नांतर खाप्रर्लकराांसारायायाांनी 
राष्रप्रवचाराने िरलेली र्द्य नाटके प्रलहावीत असे मानणाऱ्या काही व्यक्ती होत्या तर त्याप्रवरुद्ध मत असलेला 
र्टही अल््तत्वात होता. इप्रतहास, पुराणे, ्वदेश, सां्कृत नाटके आप्रण इांग्रजी नाटके याांच्या अभ्यासाची 
नाटककाराला आवश्यकता असफयाचे मत माप्रसकाांतून व पिाांतून िसृत झाले होते. समकालीन ‘शाकुां तल’, 
‘मृच्छकप्रटक’ नाटकाांची मूळ सां्कृत नाटकाांशी तुलना करून तपप्रशलासप्रहत दोष प्रदग्दशगन केले रे्ले होते. 
‘प्रवद्याहरण’सारयाया लोकप्रिय नाटकातील रचनादोष व िाषादोष दाखवणारी टीका झाली तर ‘शारदा’ 
नाटकात र्रीब ब्राह्मणाांच्या मुली शालूशलेे नेसून वावरतात अशीही टीका चाणाक्ष िेक्षकाांनी केली होती. 
यामुळे नाटकाची सांप्रहता व नाटकाचा ियोर् ही नाटकाची दोन वरे्ळी अांरे् आहेत याची जाणीव बळावत 
रे्ली. पप्ररणामतः नाटककार, तालीम मा्तर व इतर बुजुर्ग मांर्ळी याांच्या बैठका होऊन नाट्यसांप्रहतेवर 
ियोर्ाच्या दृष्टीने चचा होणे आवश्यक ठरत रे्ले. 

 
१९१३ पूवी र्द्य नाटके िामुयायाने महाराष्र नाटक मांर्ळी करीत असे. सांर्ीत नाटकाच्या ्पधेमुळे 

र्द्य नाटकाची पीछेहाट झाली याची नेमकेपणाने मीमाांसा झाली ती अशी की, र्द्य नाटक (समकालीन) 
बुप्रद्धप्रनष्ठ असते. िेक्षकाांना अशा नाटकाकरे् र्ांिीरपणे पाहाव ेलार्ते; याउलट सांर्ीत नाटक सवांचे मनोरांजन 
करते. याचा अपप्ररहायग पप्ररणाम वरे्ळा झाफयाचे दृष्टोत्पत्तीस येते. र्ायक नटाने २/४ ताना मारफया की िेक्षक 
खूष होत असत. त्यामुळे क्षमता नसताना इषपेोटी तो रांर्िमूीवर वावरू लार्ला. नाटकात सामान्सयतः शांिर 
पदे असावीत असा प्ररवाज पर्ला. या बाबतीत प्रकलो्कराांनी जो नीरक्षीरप्रववके दाखवला तो इतराांकरे् 
नव्हता. िपू्रमका करण्यासाठी योग्य र्ायक नट प्रमळाफयानांतरच त्याांनी मुळच्या र्द्य शकुां तलेला पदे प्रदली. 
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तसेच पािाांची र्ायनपद्धती लक्षात घेऊन त्या धतीची पदे आयोप्रजत केली. म्हणूनच इतर नाटक मांर्ळ्याांनी 
प्रकलो्कराांची ‘शाकुां तल’, ‘सौिद्र’ ही नाटके केली तरी त्याांचे ियोर् ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीं’च्या तोर्ीस 
तोर् उतरले नाहीत. 

 
या काळात शके्सप्रपयरच्या शोकाांप्रतकाांची रुपाांतरे व िाषाांतरे झाली. त्याच्या ‘हॅम्लेट’ नाटकाचे 

दजेदार ियोर् झाले. र्णपतराव जोशी या र्द्य नटाने उिा केलेला हॅम्लेट अजरामर ठरला. परांतु सांर्ीत 
नाटके नेहमी आनांदपयगवसायी राप्रहली. आत्महत्या करण्यासाठी प्रनघालेली शारदा योर्ायोर्ाने कोदांर्ाच्या 
मदतीने माघारी वळली. शारदेतील जरठबाला प्रववाहाचा िश्न शारदेने जीव प्रदला असता तर अप्रधक 
पप्ररणामकारक ठरला असता. पण सांर्ीत नाटकाचा एक ढाचा तयार झाला होता. त्यामुळे सामाप्रजक सकवा 
राजकीय सम्याांना सांर्ीत नाटकाच्या आहारी जाव े लार्ले. त्यात कोफहटकर, खाप्रर्लकर याांसारखे 
प्रवचारवांत वाटेकरी झाले. 

 
नाट्यगृहे : नाटकाांतून देखाव ेअसणारे पर्दे आप्रण सेट्सची योजना होऊ लार्ली. नाटकातील 

िवशेात जे ्थलप्रनदेश होते त्यानुसार पाश्वगिमूीदाखल प्रचिे रांर्वली रे्ली. यामुळे नाट्यकला ही प्रचिकला 
आप्रण नाटक या दोन लप्रलत कलाांच्या प्रमश्रणातून तयार होते असा प्रवचार काहींनी केला. मुळात नाट्यर्ृहे 
उपलब्ध झाफयामुळे पर्दे, देखाव े हे प्रचिकलेचे अांर् नाट्यकलेत अांतिूगत झाले असे म्हणता येते. १९०८ 
पयंत मुांबई शहरात १० नाट्यर्ृहे होती. (त्यातील फक्त दोन प्रकलो्करपूवग होती.) या नाट्यर्ृहाांतून 
रु्जराथी, पारसी, इांग्रजी आप्रण मराठी नाटके होत असत. िाव्याांच्या ‘सहदु नाटक कां पनी’च्या वळेेस ही 
उपलब्ध नव्हती. पुण्यामध्ये १८५५ मध्ये कसबा पेठेत मुद्दाम मांर्प उिारून त्यात नाट्यियोर् केफयाची नोंद 
आहे. तोपयंत वाड्यात सकवा चव्हाट्यावर नाटके होत.१८५८ मध्ये आप्पा बळवांताांच्या वाड्यानजीक ४०० 
लोकाांची बसण्याची सोय होईल इतका र्वती छपराचा एकमाजली माांर्व बाांधला रे्ला. त्याचे नाव पूणानांद 
नाट्यर्ृह. पढेु हा जळाला तेव्हा १८६० मध्ये त्याच जारे्वर पके्क नाट्यर्ृह बाांधले रे्ले. येथे िो. छिे याांचे 
सकग शीचे ियोर् होत असत. १८६४ मध्ये बधुवार पेठेत ‘आनांदोद्भव’ नाट्यर्ृह उिारले रे्ले. येथे ‘प्रकलो्कर 
नाटक मांर्ळी’चा जन्सम झाला. १८७० च्या सुमारास पराांजपे याांचे आयगिषूण नाटकर्हृ आप्रण दाणे आळीत 
प्रवजयानांद नाट्यर्ृह बाांधले रे्ले. पढेु ह्या नाट्यर्ृहाांतून नव्या नाटकाांना हव्या तशा सोयी नव्हत्या म्हणून 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ने २१ ऑर््ट १९०९ रोजी ् वतःचे नाट्यरृ्ह बाांधून पूणग केले. यात १४०० लोकाांची 
बसण्याची सोय होती. रांर्मांच इतका मोठा होता की त्यावर वळेिसांर्ी ३०० माणसे बसून सिा घेऊ शकत 
असत. नाट्यर्ृहातील दोन्सही बाजूांच्या रांर्ाांमध्ये मोकळ्या जार्ा होत्या. िरपूर प्रखर्क्या असून हवा खेळती 
राहावी याची काळजी घेतली रे्ली होती. एकूण तीन मजले होते. खुच्यांवर बसण्याची सोय होती. सांर्ीत 
नाटकाांच्या लोकप्रियतेमुळे एकूण सातारा, कऱ्हार्, हुबळी, प्रनपाणी, सोलापूर, धुळे, जळर्ाव, अमरावती, 
वधा, नार्पूर, पणेु प्रमळून महाराष्रात ५५ नाट्यर्ृहे बाांप्रधली रे्ली. 

 
णकलोस्कर आणि मुजुमर्दार : प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ला शाहू छिपती (कोफहापूर), होळकर 

(इांदूर), सशदेसरकार (ग्वाफहेर), र्ायकवार् (बर्ोदे), पटवधगन (जमसखर्ी) अशा ् थाप्रनकाांचे व सवचूरकर, 
नातू आदी सरदार मांर्ळींचे पाठबळ प्रमळाले. ज्ञानिकाश, इांदुिकाश, नेप्रटव्ह ओपीप्रनयन, केसरी याांसारयाया 
पिाांनी या नव्या उपक्रमाला िोत्साहन प्रदले. प्रवष्णुशास्त्री प्रचपळूणकर, शांकर मोरो रानरे्, याांसारयाया 
प्रवद्वानाांकरू्न िशल््तपर प्रनबांध प्रलप्रहले रे्ले. प्रकलो्कराांना प्रमि जोर्ण्याची आवर् होती. ही मांर्ळी त्याांची 
्नेही होती. एका दृष्टीने प्रकलो्कर एक सामाप्रजक व्यल्क्तमत्व होते. त्याांच्या ‘शाकुां तला’ने नवा इप्रतहास 
घर्वला. प्रकलो्कर ही व्यक्ती त्या इप्रतहासाचे वाहन होती. 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रकलो्कराांच्या काळात िारतीय सांर्ीताचा वरे्ाने िसार होत होता. महाराष्रात नाट्यकला आप्रण 
सांर्ीतकला या दोन ियोर्क्षम कलाांचा िवास जवळजवळ समाांतर होत होता. सांर्ीताची उपजत आवर् आप्रण 
आवाजाची सकवा वाद्य वाजवण्याची नैसर्मर्क देणर्ी असणारी कलावांत मांर्ळी नाट्यकलेच्या नव्या िवाहात 
सहज ओढली रे्ली. कला सांर्ीतातील अप्रिजात सौंदयाचा अप्रवष्कार करण्यासाठी नवा मार्ग उपलब्ध 
झाला. १७ वषांच्या बालर्ांधवांना र्ाणे प्रशकून प्रमळणाऱ्या मानधनापेक्षा नाटकात काम केफयाने अप्रधक मानधन 
प्रमळेल हा युल्क्तवाद ते प्रकलो्कराांकरे् येण्यापूवी पटवण्याचा ियत्न झाला होता. प्रकलो्कराांच्या 
व्यल्क्तजीवनाला असा आणखी एक समाप्रजक व्यापक ्तर होता. 

 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’ने वरे्ळ्या पद्धतीने रांर्िमूी ित्यक्ष उिी करून वाढवली; हे एका परीने 

असे िात्यप्रक्षक होते की त्यामुळे रांर्िमूीचा सन्समान झाला. त्याबरोबरच रांर्िमूीला ताप्रत्त्वक िप्रतष्ठा देऊन 
समाजाला प्रतच्या अांर्ोपाांर्ाांचा प्रवचार करायला लावला. याांचे बरेचसे श्रेय प्रकलो्कर मांर्ळींचे व्यव्थापक 
शांकर बापूजी मुजुमदार याांना आहे. १९०७ मध्ये त्याांनी प्रकलो्कर मांर्ळी तफे ‘रांर्िमूी’ माप्रसक सुरू 
करण्यात आले. १९०७ ते १९१४ पयंतचा नाटकाांसांबांधीचा समाजशास्त्रीय इप्रतहास यातून उिा राहतो. याला 
‘मराठीतील नाट्यप्रवषयक ज्ञानकोश’ असे सांबोप्रधले जाते. या माप्रसकाांतून त्या काळातील समाजाच्या 
रांर्िमूीप्रवषयक कफपना, दृप्रष्टकोन आप्रण जाप्रणवा व्यक्त झाफया. शांकरराव मुजुमदार व्यासांर्ी होते. त्याांना 
कफपक व्यवसायदृष्टी होती. त्याांची नाट्यकलेवर र्ोळस श्रद्धा होती. प्रकलो्कराांच्या मृत्यूनांतर ‘प्रकलो्कर 
नाटक मांर्ळी’ची ध्येयधोरणे ठरवण्यात त्याांची धर्ार्ी प्रदसून येते. 

 
‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’चा मुक्काम कोफहापुरात असताना मुजुमदाराांनी आपफया रांर्िमूी 

माप्रसकातून कोफहापूरच्या राजघराण्यातील स्त्रीपुरुषाांच्या ्तुतीपर कप्रवता िप्रसद्ध केफया. त्यात कवी म्हणनू 
राम र्णेश र्र्करी हेही नाव आहे. १९०७ पयंत कां पनीचे व र्र्कऱ्याांचे प्रजव्हाळ्याचे सांबांध ि्थाप्रपत झाले 
होते. ही कप्रवता छापण्यामारे् आश्रयदात्याांबद्दलची कृतज्ञता आप्रण व्यावसाप्रयक दृप्रष्टकोन दोहोंचा ित्यय 
येतो. नाटकाांच्या कफपक जाप्रहराती वृत्तपिात िरपूर िमाणात देणे, प्रिप्रत्तपिके काढणे या र्ोष्टींसोबत 
मुजुमदाराांनी नाटकाच्या रांर्मांचाच्या दोन्सही बाजूच्या दशगनी बाजूांवर इतर व्तूांच्या जाप्रहरातींची सोय 
व्यापाऱ्याांना उपलब्ध करून प्रदली. खुद्द नाट्यर्हृात िवशेद्वाराजवळ प्रवक्रीचे ्टॉल उिारले रे्ले. अशा 
पद्धतीने मुजुमदाराांनी धांदेवाईक दृष्टी जोपासली. १९०६ मध्ये ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’चा सुवणग महोत्सव 
साजरा झाला. त्या वळेी कलेला िोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी’तफे होतकरू नटास 
पाप्ररतोप्रषके प्रदली रे्ली. पुढे हा िघात पर्ला. इतर नाटकमांर्ळ्याांतफे व सामाप्रजक सां्थाांतफे नाटकातील 
कलावांताचा जाहीर र्ौरव होऊ लार्ला. १९११ मध्ये र्णपतराव जोशी याांच्या सत्कारिसांर्ी एका नव्या 
नाटककां पनीने ‘हॅम्लेट’ नाटकाचा ियोर् करून दाखवनू एका वरे्ळ्या िकारे र्णपतरावाांचा र्ौरव केला. 
धुळे येथील िेक्षकवर्ाने ‘महाराष्र नाटक कां पनी’ला सुवणगपदक प्रदले. बार्लकोट येथील िेक्षकाांनीही 
‘्वदेशप्रहत सचतक’ कां पनीतील नटाांचा सच सन्समान केला. नटाांप्रवषयी समाजामध्ये आदरिाव रुजवण्याचे 
मौप्रलक कायग प्रकलो्कर नाटक मांर्ळीनी व पयायाने शांकरराव मुजुमदाराांनी केले. 

 
मुजुमदाराांनी त्याांच्या सहकाऱ्याांच्या िोत्साहनाने नाट्यकलेच्या सांवधगनासाठी १० वषात चार िकफप 

उिारले. ्वतःचे प्रकलो्कर नाट्यर्ृह बाांधले. तेथेच नाट्यग्रांथ सांग्रहालय ्थापन केले. १९०७ पासून 
‘रांर्िमूी’ माप्रसक चालवले. १९११ मध्ये प्रकलो्कर ‘िारत र्ायन समाजा’ची ्थापना केली. शांकरराव 
मुजुमदाराांनी प्रकलो्कराांचे सम्यक चप्ररि प्रलहून िप्रसद्ध केले आप्रण अनेक र्ायक, नट व महाराष्रातील श्रेष्ठ 
पुरुषाांची चप्ररिे प्रलहून घेऊन िथम ‘रांर्िमूी’ माप्रसकातून, नांतर ्वतांिपणे िप्रसद्ध केली. 



 
अनुक्रमणिका 

 

नाट्यके्षिातील उप्रणवा नाहीशा करण्याच्या हेतूने आधुप्रनक युर्ाला साजेशा पद्धतीने ‘िारत नाट्य 
समाजा’तफे दर वषी नाट्यसांमेलने िरवली रे्ली. समाजाचे रीतसर प्रनयामक मांर्ळ होते आप्रण मुजुमदार हे 
प्रचटणीस होते. पुढे हे पद इतराांनी देखील साांिाळले आहे. अनेक नाटकमांर्ळ्या एकि याव्यात म्हणून हे 
मांर्ळ ्थापन झाले होते. काही नाटक मांर्ळ्या सिासद होत्या. नाट्यसांमेलनातून नाट्यप्रवषयक चचा होत 
असत, प्रनबांध वाचले जात असत, नाट्यके्षिातील सकवा इतर के्षिातील थोर व्यक्ती अध्यक्ष्थानी असत. 
एखाद्या खास नाटकाचा ियोर् आप्रण देणग्या याांतून सांमेलनाचा खचग िार्वला जाई. नाट्यलेखन, अप्रिनय 
याांच्या ्पधा, चचा, पाप्ररतोप्रषक देणे, सन्समान करणे नाट्यप्रवषयक सामुग्रीचे िदशगन िरवणे हा देखील 
सांमेलनाचा एक िार् असे. सामाप्रजक, राजकीय, वाङ मयीन, कलाप्रवषयक अशा अनेक प्रवषयाांवर 
प्रवचारमांथन होत असे. मराठीत शोकपयगवसायी नाटके का होत नाहीत? सांर्ीताचे इांग्रजी पद्धतीने नोटेशन 
होईल का? सामाप्रजक नाटकाांचा लौप्रककदृष्ट्या पप्ररणाम, इत्यादी प्रवषयाांवरील प्रनबांधवाचन झाफयाची नोंद 
आहे. श्री. सचतामणराव िानू, पांप्रर्त पलु्कर, रे. प्रटळक, श्री. प्रश. म. पराांजपे अशाांनी सांमेलनाचे 
अध्यक्ष्थान िषूवले होते. 

 
१९१० ते १९१५ पयंतच्या नाट्यसांमेलनाांतून वळेोवळेी राष्रवादाचा व देशिक्तीचा पुर्कार केला 

रे्ला. रे. प्रटळक, प्रश. म. पराांजपे याांनी आवजूगन राष्रवृत्तीवर िर प्रदला होता. १३ व्या नाट्यसांमेलनाच्या 
अध्यक्षपदावरून खाप्रर्लकर म्हणतात, ‘ज्याचे राष्राच्या वीरवृत्तींशी परम पुरुशाथाशी तादात्म्य झालेले 
असते तोच उत्तम नाटककार होतो, तर जो ्वतःच्या िपू्रमकेशी तादात्म्य पावतो तो उत्तम नट होतो’ [मराठी 
णनयतकाणलकाचंा अभ्यास : खंड २– पृ. ३५] 

 
समारोप : १९२० नांतर सांर्ीताने मराठी नाटक मारले अशी तक्रार होऊ लार्ली; पुढे ती बळावली 

आप्रण १९३० नांतर सांर्ीत नाटकाला उतरती कळा लार्ली ही र्ोष्ट सवगश्रुत आहे. या र्ोष्टीची दुप्रिन्सहे १९११ 
मध्ये पां. प्रवष्णू प्रदर्ांबर पलु्कराांना जाणवली होती. ७ व्या नाट्यसांमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून केलेफया 
िाषणातून मराठी सांर्ीत नाटकासांबांधी एक सांर्ीतकार म्हणून त्याांची ममगज्ञ दृष्टी वरे्ळेच प्रचि उिे करते. 
त्याांचे म्हणणे असे की नाट्यसांर्ीत शास्त्रीय सांर्ीताच्या दृप्रष्टकोनातून प्रनदोष नसते. म्हणजे प्रनयमाांच्या 
चौकटीत ते बसत नसफयामुळे सामान्सय कुवतीच्या र्ायकाला र्ाणे कठीण जाते. रार्राप्रर्ण्याांची सरप्रमसळ 
करणे, रार्ात अांतिूगत नसणारा ्वर लावणे वरै्रे क्लृप्त्या साधून नाट्यर्ायन रसपूणग कराव े लार्ते. 
िप्रतिेच्या अिावी सामान्सय र्ायक उांच आवाज लावतो. सुरुवातीला त्याला वन्ससमोअर प्रमळतो. परांतु या 
ओढाताणीचा प्रवपरीत पप्ररणाम होऊन त्याचा आवाज बसतो. व र्ायकनट कायमचा सांपतो. ते पुढे असेही 
म्हणतात की नाटकाचे मुयाय अांर् अप्रिनय असून सांर्ीत दुय्यम आहे. परांतु सांर्ीतामुळे अप्रिनयावर पप्ररणाम 
होऊन अप्रिनय प्रनकृष्ट होतो. उत्तम र्वयी व श्रेष्ठ नट आज उपलब्ध नाहीत. पलु्कराांच्या प्रववचेनाला 
अप्रििेत असणारा आदशग र्ायक नट बालर्ांधवांच्या रुपात पुढे रांर्िमूीला िाप्त झाला. माचग १९११ मध्ये 
बालर्ांधवांच्या ‘मानापमान’ नाटकाचा िथम ियोर् झाला व तेव्हापासून त्याांचे नाव सांर्ीत रांर्िमूीशी अतूटपणे 
जोर्ले रे्ले. 

 
जवळ जवळ १९२५/३० पयंत रांर्िमूीवर पुरुष प्रस्त्रयाांची िपू्रमका करत असत. असे असले तरी 

प्रकलो्कर काळापासून याला अपवाद होण्यास सुरुवात झाली. १८८३ पूवी ताई तासर्ावकर, म्हाळसा 
तासर्ावकर या प्रस्त्रयाांनी पुढाकार घेऊन ‘तासर्ावकर नाटक मांर्ळी’तफे पौराप्रणक नाटके केली. तत्पूवी 
१८६० मधफया “प्रवबधुाजनप्रचत्तचातक ्वाप्रतवषा पुणेकर सहदू स्त्री नाटक मांर्ळी”ची नोंद आहे. बोळर्ावकर 
स्त्री सांर्ीत नाटक मांर्ळी ही कां पनी नेवाळकराांची नाटके करीत असे. त्याांच्या ‘दांर्धारी’ नावाच्या नाटकात 
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एक स्त्रीने लो. प्रटळकाांची िपू्रमका वठवली होती. परांतु या कां पन्सयाांना म्हणावी तशी लोकप्रियता सकवा िप्रतष्ठा 
प्रमळाली नव्हती. 

 
एकूण अशा पद्धतीने नाट्यकलेचा प्रव्तार व प्रवकास होत असताना र्ांधवग काळापयंत हा प्रवचार 

प्रनप्रित रूप घेऊ शकला असे म्हणता येईल. नाटकातून उच् ितीचे िप्रतपाद्य पप्ररणामकारक ठरू शकते याची 
खािी पटली. नाटकाकरे् पाहण्याचे नटवर्ग, रांर्कमी आप्रण िेक्षक याांचे एक मानप्रसक ल््थत्यांतर पूणग झाले. 
सांर्ीत नाटक नाट्यकलेचा अप्रविाज्य घटक ठरला. या सुमारास राजकीय पटावर राष्रवादाचा प्रवचार 
बळावला होता. त्याचा नाट्यकलेने पुर्कार केला. महाराष्रात एकप्रजनसी समाज तयार होण्यात नाटक 
ही लोकाश्रयी कला काही िमाणात कारणीितू होत होती. नाटकवाफयाांना िेक्षकाांशी फटकून वार्नू 
चालण्यासारखे नव्हते. याचे एक कारण नाटकधांदा प्रकफायतशीर होता. तो िेक्षकाांच्या अश्रयावर अवलांबनू 
होता. या उलट नाटकवाफयाांकरू्न सावगजप्रनक कायासाठी देणग्या प्रमळवणे शक्य झाले होते. काही नाटक 
कां पन्सयाांच्या मालकाांच्या मनात सामाप्रजक जाणीव प्रनमाण झाली होती. त्या दृष्टीने प्रकलो्कर नाटक मांर्ळी, 
र्ांधवग नाटक मांर्ळी, लप्रलतकलादशग नाटक मांर्ळी ही नाव ेलक्षात घेता येतात. नाट्यकला, नाट्यप्रनमाते, 
नट याांचे व िेक्षकाांचे एका वरे्ळ्या पातळीवरचे नाते प्रनमाण झाले आप्रण बहुताांश रांर्कमी व नाट्यकलेशी 
सांबांप्रधत कलावांत हा समाजाचा जबाबदार घटक बनला असे प्रदसून येते. १९१३ मध्ये ‘र्ांधवग नाटक मांर्ळी’चा 
जन्सम झाला त्या वळेी नाट्यकलाप्रवषयक सामाप्रजक पाश्वगिमूी ही अशी होती. 
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पणरणशष्ट– २ 
जीर्वनपट 
 
२६ जून १८८८ जन्सम सांध्याकाळी ६ वाजून २ प्रमप्रनटाांनी पुणे येथे. 

वप्रर्लाांचे नाव - श्रीपादराव 
आईचे नाव – अन्नपूणा 

१८९५ ते १८९७ िाथप्रमक प्रशक्षण - जळर्ाव व मालेर्ाव येथे. 
१९०४ मालेर्ाव येथे कुिा चावला, कान फुटला आप्रण अवाजावरही पप्ररणाम 

झाला. काही काळ पणेु येथे वा्तव्य. 
१९०४ ते १९०५ कोफहापूर व प्रमरज येथील मुक्कामात शाहू छिपती आप्रण प्रकलो्कर 

मांर्ळीचा सहवास. 
प्रमरज येथे कानावर उपचार. 
प्रकलो्कर मांर्ळीतील मान्सयवराांपुढे र्ायन. 
देवलाांकरू्न ‘शारदा’नाटकातील नटीची तालीम देण्यास िारांि. 

२५ ऑक्टोंबर १९०५ प्रकलो्कर सांर्ीत मांर्ळीत िवशे 
१९०५ ते १९१० प्रकलो्कर मांर्ळीच्या ियोर्ात यश्वी स्त्रीिपू्रमका–शारदा, शाकुां तल, 

चांद्रहास, सुमती, रु्प्तमांजुष, सौिद्र, मूकनायक, िेमशोधन. 
२१ ऑर््ट १९०९ पुणे येथे प्रकलो्कर सांर्ीत नाटकर्हृाचे उद्घाटन 
१२ माचग १९११ मुांबई येथे ‘सांर्ीत मानापमान’चा पप्रहला ियोर्. बालर्ांधवांच्या तान्सह्या 

मुलीचे प्रनधन. 
३१ मे १९१३ पुणे येथे ‘सांप्रर्त प्रवद्याहरण’चा ियोर् 
१६ जून १९१३ समेटाचे ियत्न अयश्वी झाफयानांतर बालर्ांधवग, टेंब,े बोर्स याांनी 

प्रकलो्कर कां पनी सोर्त असफयाची नोटीस प्रदली. 
५ जुलै १९१३ र्ांधवग नाटक मांर्ळीची ्थापना. बालर्ांधवग, टेंब,े बोर्स याांची िार्ीदारी. 
१८ जुलै १९१३ प्रकलो्कर कां पनी कायदेशीररीत्या सोर्ली. 
३ सप्टेंबर १९१३ एलप्रफन्स्टन प्रथएटर, मुांबई येथे ‘िेमशोधन’या नाटकाचा र्ांधवग नाटक 

मांर्ळीचा पप्रहला ियोर्. 
मे १९१४ टेंबे र्ांधवग नाटक मांर्ळीतून बाहेर. 
२० ऑक्टोबर १९१६ हुबळी येथे ‘सांर्ीत ्वयांवर’चा पप्रहला ियोर् 
२० फेबु्रवारी १९१९ बर्ोदे येथे ‘एकच प्याला’चा पप्रहला ियोर् 
३१ प्रर्सेंबर १९१९ बोर्स र्ांधवग नाटक मांर्ळीतून बाहेर. बालर्ांधवग एकमेव मालक. 
१२ प्रर्सेंबर १९२० मुांबई येथे ‘सांर्ीत द्रौपदी’चा पप्रहला ियोर्. 
१९२० ते १९२१ र्ांधवग नाटक कां पनीवर पावणेदोन लाख रुपये कजाचा बोजा. कां पनी 

सॉप्रलप्रसटर लार् याांच्या ताब्यात. 
८ जुलै १९२१ मुांबई येथे ‘लप्रलतकलादशग’ आप्रण र्ांधवग नाटक मांर्ळी याांचा सांयुक्त 

‘सांर्ीत मानापमान’चा ियोर्, प्रटळक ्वराज्य फां र्ासाठी आयोप्रजत. 
उत्पन्न १५, ३०० रुपये झाले. 

१९ ऑक्टोबर १९२३ मुांबई येथे ‘सांर्ीत अशाप्रनराशा’चा पप्रहला ियोर्. 
१८ जाने. १९२५ मुांबई येथे ‘नांदकुमार’चा पप्रहला ियोर्. 
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२२ एप्रिल १९२६ मुांबई येथे ‘सांर्ीत मेनका’चा पप्रहला ियोर्. 
१९२६ र्ांधवग नाटक मांर्ळीवर पुन्सहा कजग. 
२८ ऑर््ट १९२७ बोर्साांनी पर्ारवसुलीसाठी केलेफया प्रफयादीत तर्जोर्. 
१९२७ चाांर्ले उत्पन्न प्रमळाफयाने कजाचा िार हलका. 
२ जानेवारी १९२८ कजगप्रनवारण झाफयाने बालर्ांधवांकरे् मांर्ळीची सांपूणग मालकी. 
१९२८ बोर्स पनु्सहा र्ांधवगमांर्ळीत दाखल. ियायात तबलावादक प्रतरखवाँ 

मांर्ळीत दाखल. 
६ एप्रिल १९२८ मुांबई येथे ‘प्रवप्रधप्रलप्रखत’चा ियोर्. 
१९२८ पुणे येथे वा्तूसाठी जार्ा खरेदी. 
१९३० कन्सया सरोप्रजनी प्रहचे पुणे येथे लग्न. बालर्ांधवांना पिु होऊन त्याचा 

पांधरवड्यातच मृत्यू. 
जुलै १९३१ बालर्ांधवांच्या सांर्ीत रांर्िमूीवरील पांचवीस वषांच्या कारप्रकदीप्रनप्रमत्त 

‘रत्नाकर’ माप्रसकाचा सप्रचि ‘बालर्ांधवग रु्णर्ौरव अांक’ (सांपादक - 
अनांत स. र्ोखले.) 

१९ नोव्हेंबर १९३१ मुांबई येथे ‘सांत कान्सहोपािा’चा ियोर्. 
मे १९३३ पुणे येथील वसांत व्यायायानमालेत बालर्ांधवांचे व्यायायान. दुर्ा खोटे याांची 

प्रफयाद. बालर्ांधवांचा िकट खुलासा. 
२६ ऑक्टोबर १९३३ मुांबई येथे ‘अमृतप्रसद्धी’चा ियोर्. 
१८ मे १९३४ कजामुळे अर्प्रतक. ‘ििात’ कां पनीच्या िार्ीदारीत ‘धमात्मा’ बोलपटाच्या 

तयारीस िारांि. 
४ एप्रिल १९३५ लोंढे याांच्या पुढाकाराने र्ांधवग मांर्ळीची पनुघगटना. 
२८ ऑक्टोबर १९३५ ‘्वयांवर’चा ियोर्. 
७ प्रर्सेंबर १९३५ ‘धमात्मा’ मुांबईमध्ये िकाप्रशत. त्यात बालर्ांधवांची ‘सांत एकनाथाां’ची 

िपू्रमका. 
१८ एप्रिल १९३६ ििात - र्ांधवग िार्ीदारी सांपषु्टात. 
१९३७ कृष्णराव चोणकर मांर्ळीत दाखल. त्याांच्यामुळे मुांबई येथे र्ोहरबाईचा 

पप्ररचय. 
१९३८ ते १९३९ र्ोहरबाई र्ांधवग मांर्ळीत दाखल. बालर्ांधवग पुरुष िपू्रमका करू लार्ले व 

र्ोहरबाई स्त्री िपू्रमकाांमध्ये. 
१९४० पत्नी लक्ष्मीबाई याांचे प्रनधन. कन्सया पद्मा आप्रण मा. दुर्ाराम याांचा प्रववाह. 
१९३९ ते १९४३ र्ांधवग मांर्ळीची प्रनवाप्रसत अव्था. सवग मालमत्ता र्ॉ. िर्कमकर याांच्या 

ताब्यात. 
१९४४ बालर्ांधवग र्ोहरबाईसह र्ांधवग मांर्ळीतून बाहेर. 
एप्रिल १९४४ मुांबई येथील नाट्यशताब्दी महोत्सवाचे अध्यक्षपद 
२९ ऑक्टोबर १९४५ कोफहापूर नर्रपाप्रलकेतफे सत्कार. 
२६ जून १९४८ षष्ट्यब्दीपूती 
१९५० ‘प्रवठ्ठल-रखुमाई’ या सांतपटात तुकारामाची िपू्रमका. 
२७ एप्रिल १९५१ मुांबई येथे र्ोहरबाईशी नोंदणी पद्धतीने प्रववाह. 
माचग १९५५ सांर्ीत नाटक अकादमीकरू्न राष्रपतीपदक 



 
अनुक्रमणिका 

 

४ जून १९५५ ‘एकच प्याला’मध्ये ‘ससधू’ची अखेरची िपू्रमका. 
१९५५ ते १९५८ आई, िाऊ व बप्रहणीचा मतृ्य.ू 
८ ऑक्टोबर १९६२ ‘बालर्ांधवग रांर्मांप्रदरा’चे पुणे येथे िमूीपूजन व कोनप्रशला समारांि. 

बालर्ांधवांच्या ह्ते. या िसांर्ीबालर्ांधवांचे अखेरचे कृतज्ञतापूणग िाषण. 
१९६४ कें द्र सरकारकरू्न ‘पद्मिषूण’. 
नोव्हेंबर १९६४ र्ोहरबाईचे मुांबई येथे प्रनधन. 
१५ सपे्ट. १९६५ र्ांधवग मांर्ळी सांपुष्टात. 
१५ जुलै १९६७ प्रनधन. पणेु येथे जहाांर्ीर नप्रसंर् होममध्ये दुपारी सारे्तीन वाजता. 
  
 संकलक : म. श्री. दीप्रक्षत 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
पणरणशष्ट–३ 
गंधर्वांची सत्तार्वीस नाटके आणि छत्तीस भूणमका 
 
क्रम. नाटक लेखक भूणमका 
१. शाकुां तल ब. पाां. प्रकलो्कर शकुां तला 
२. सौिद्र ब. पाां. प्रकलो्कर सुिद्रा, अजुगन 
३. रामराज्यप्रवयोर् ब. पाां. प्रकलो्कर मांथरा 
४. मृच्छकप्रटक र्ो. ब. देवल वसांतसेना, चारुदत्त 
५. शापसांभ्रम र्ो. ब. देवल पुण्र्रीक, महाश्वेता 
६. वीरतनय श्री. कृ. कोफहटकर माप्रलनी, शूरसेन 
७. शारदा र्ो. ब. देवल नटी, शारदा, 

इांप्रदराकाकू, कोदांर् 
८. मूकनायक श्री. कृ. कोफहटकर सरोप्रजनी 
९. रु्प्तमांजुष श्री. कृ. कोफहटकर नांप्रदनी 
१०. चांद्रहास पु. िा. र्ोंर्रे प्रवषया 
११. सुमती शां. प्रव. कुलकणी चांपा उफग  र्ौरा 
१२. मप्रतप्रवकार श्री. कृ. कोफहटकर सर्वती 
१३. िेमशोधन श्री. कृ. कोफहटकर सर्वती 
१४. मानापमान कृ. ि. खाप्रर्लकर िाप्रमनी, धैयगधर 
१५. प्रवद्याहरण कृ. ि. खाप्रर्लकर देवयानी 
१६. सांशयकल्लोळ र्ो. ब. देवल रेवती, अप्रश्वनशठे 
१७. ्वयांवर कृ. ि. खाप्रर्लकर रुल्क्मणी 
१८. सहचाप्ररणी श्री. कृ. कोफहटकर वत्सला 
१९. एकच प्याला रा. र्. र्र्करी ससधू 
२०. द्रौपदी कृ. ि. खाप्रर्लकर द्रौपदी 
२१. अशा प्रनराशा य. ना. र्र्करी ससधू 
२२. नांदकुमार प्रव. सी. रु्जगर राधा 
२३. मेनका कृ. ि. खाप्रर्लकर मेनका 
२४. प्रवप्रधप्रलप्रखत व. शाां. देसाई वैजयांती 
२५. सांत कान्सहोपािा ना. प्रव. कुलकणी कान्सहोपािा 
२६. साप्रविी कृ. ि. खाप्रर्लकर साप्रविी 
२७. अमृतप्रसद्धी व. शाां. देसाई मीराबाई 

 
संग्राहक : अरुण आठफये : महाराष्र टाइम्स बालर्ांधवग प्रवशषेाांक. १९८८ 

  



 
अनुक्रमणिका 

 

पणरणशष्ट–४ 
बालगंधर्वांच्या ध्र्वणनमुणिका 

सौभि 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

१. वद जाऊ कुणाला जोप्रर्या Twin (yellow) B.L. 840 
२. वद जाऊ कुणाला जोप्रर्या H.M.V. GG. 23-12067 
३. माझ्या मनीचे जोप्रर्या H.M.V. GC. 23-12068 
४. पाांरु् नृपप्रत आरिी H.M.V. 91-16 1232 
५. पुष्पपरार् सुर्ांप्रधत मजमुआ  91-16 1232 
६. पुष्पपरार् सुर्ांप्रधत मजमुआ Twin yellow 40487 
७. पाांरु् नृपप्रत आरिी Twin yellow 404 97 
८. प्रकती साांर्ू तुला प्रजफदा H.M.V. GC. 16-12226 
९. माझ्या मप्रनचे जोर्ी Beka Grand 20067 

१०. पुष्पपरार् आरिी Beka Grand 20068 
११. अरप्रसक प्रकती हा शलेा  Beka Grand 20074 
१२. पाांरु् नृपप्रत आरिी Beka Grand 20073 
१३. वद जाऊ कुणाला जोर्ी Beka Grand 20072 
१४. पुष्पपरार्  ZONOPHONE 3-102491 
१५. पाांरु् नृपप्रत  ZONOPHONE 3-102492 
१६. नाथा बहुत छप्रळयले िरैवी H.M.V. 21-12026 
१७. अरप्रसक प्रकती हा  H.M.V. 21-12026 
१८. व्यथग मी जन्समले प्रपलु Sun Disc 144 
१९. प्रियकर माझे भ्राते  Beka Grand 20071 
२०. वधुनी उपवना  Beka Grand 20079 
२१. बहुत छप्रळयले िरैवी Beka Grand 20077 
२२. प्रकती साांर्ू तुला जोर्ी H.M.V. GC. 21-12810 
२३. प्रकती साांर्ू तुला  ZONOPHONE 3-1022980 
२४. प्रकती साांर्ू तुला  H.M.V. BX 
२५. पाांरु् नृपप्रत  Pathe 49205 
२६. पुष्पपरार्  Pathe 49206 

ध्वप्रनमुप्रद्रका शवेटाकरू्न लार्ते 
 

मूकनायक 
२७. होय सांसार िरैवी H.M.V. GC. 23-12531 
२८. कसे दैव खेळते प्रपलू H.M.V. GC. 12530 
२९. उर्ीच का काांता काफीप्रमश्र H.M.V. 16-12227 



 
अनुक्रमणिका 

 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

३०. सुलि मनी र्णा आांतरिरैवी Beka 20070 
३१. होय सांसार िरैवी Sun Disc 948 
३२. उर्ीच का काांता कनाटकी H.M.V. GC. 21-12811 
३३. उर्ीच का काांता कनाटकी ZONOPHONE X-102981 
३४. उर्ीच का काांता कनाटकी H.M.V. BX 

शाकंुतल 
३५. मना तळमळसी िरैवी Beka 20069 
३६. मना तळमळसी िरैवी H.M.V. GC. 23-12066 
३७. बाळा जाई परतोनी जोनपुरी H.M.V.GC. 23-12065 

शारर्दा 
३८. श्रीमांत पतीची राणी  Sun Disc 936 

सुरवातीला सांवाद आहेत. 
३९. अजुनी खुळा हा नाद  Sun Disc 337 
४०. घेउनी ये पांखा  Sun Disc 946 
४१. म्हातारा इतुका  Sun Disc 954 
४२. कधी कप्ररशी लग्न माझे  Sun Disc 943 
४३. मी समजू तप्रर  Beka 20028 
४४. मूर्मतमांत िीती उिी  BEKA 20029 
४५. मूर्मतमांत िीती उिी  ZONOPHONE X-3-102979 
४६. मूर्मतमांत िीती  Beka 20031 
४७. मूर्मतमांत िीती  Pathe 49204 
४८. अजुनी खुळा हा  H.M.V. GC. 23-12072 
४९. काय पुरुष  H.M.V. GC. 23-12072 
५०. मूर्मतमांत िीती  H.M.V. GC. 16-1225. 
५१. मी समजू तरी  H.M.V. 24-12742 

शापसंभ्रम 
५२. ्मरतापाच्या  H.M.V. GC. 16-12214 
५३. बहुत पप्ररने  H.M.V. GC. 16-12217 

रामराज्यणर्वयोग 
५४. धन्सय जाहला  BEKA 20022 
५५. सफले  BEKA 2075 
५६. धन्सय जाहला  H.M.V. GC. 20-12147 
५७. धन्सय जाहला  Sun Disc 942 
५८. व्यथग आम्ही अबला  BEKA 20078 



 
अनुक्रमणिका 

 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

५९. मन माझे िर्कूनी  BEKA 20076 
६०. राम पाप्रहला  H.M.V. 24-12743 

मृच्छकणटक 
६१. रमवाया जाऊ  H.M.V. 24-12020 
६२. शाखा सज्दण  H.M.V. 24-12021 
६३. मार्ीवरी चल र् र्रे्  Twin BL 815 
६४. रमवाया जाऊ  H.M.V. GC. 19-12758 
६५. मार्ीवर चल र्  H.M.V. GC. 24-12759 
६६. मार्ीवरी चल र्  H.M.V. GC. 24-12022 

णर्वद्याहरि 
६७. जननी चला चला धानी H.M.V. GC. 23-12552 
६८. आला जो मला ससदुरा H.M.V. GC. 11-12533 
६९. चांढला रप्रवतापा सारांर् H.M.V. GC. 16-12224 
७०. मधुकर वनवन देस H.M.V. GC. 10-12223 
७१. मधु मधुरा खमाज H.M.V.  
७२. आता सांर् देह बारे्श्री H.M.V. GC. 16-1235 
७३. लग्न होईना नाथा िरैवी  GC. 16-12234 
७४. जननी चला चला धाती  GC. 16-12222 
७५. चढता रप्रवतापा सारांर् ZONOPHONE Y-3-102978 
७६. मधुकर वनवन देस ZONOPHONE Y-3-102977 
७७. र्ोलत जीव काया पहार्ी Twin yellow BL. 813 
७८. जननी चला चला धाती Twin yellow BL. 832 
७९. अता रार् देई बारे्श्री ZONOPHONE X-3-102994 

मानापमान 
८०. हा टकमक पाही यमन H.M.V. GC. 23-12526 
८१. धनराप्रश जाता  H.M.V. GC. 23-12527  
८२. पाही सदा प्रपलु H.M.V. GC. 23-12528  
८३. नाही मी बोलत र्ारा H.M.V. GC. 16-12550 
८४. दूती नसे ही माला H.M.V. GC. 16-12551  
८५. मला मदन िासे  H.M.V. GC. 16-12221  
८६. शशी-सूयगििा  H.M.V. 12228 
८७. आप्रज टाक र्रे् धनवषेा  H.M.V. GC. 16-12218  
८८. खरा तो िेमा  H.M.V. GC. 16-12220 
८९. नयने लाजवीत  H.M.V. GC. 16-12219  



 
अनुक्रमणिका 

 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

९०. श्रीनवनवरी िासे  H.M.V. GC. 25-12522  
९१. वप्रर र्प्ररबा  H.M.V. GC. 25-12523  
९२. प्रिया अपराधी  H.M.V. 25-12522 
९३. मी अधना  H.M.V. 25-12523 
९४. खरा तो िेमा  Pathe 49203 
९५. नयने लाजवीत  Pathe 49166 

    शवेटीकरू्न लावावी लार्ते. 
६. टकमक पाही  Pathe 49161 

९७. मी अधना  Pathe 49165 
९८. धनराशी जाता  Pathe 49167 

स्र्वयंर्वर 
९९. ्वकुलतारक सुता िीमपलास H.M.V. 16-12207 

१००. मम आत्मा र्मला प्रबहार् H.M.V. 16-12208  
१०१. नृपकन्सया तव जाया िरैवी H.M.V. GC. 16-12202  
१०२. एकला नयनाला पहार्ी H.M.V. GC. 16-12221 
१०३. अचल प्रवचला ललत H.M.V. GC. 16-12203 
१०४. मम मनी कृष्ण सखा कसलर्र्ा H.M.V. GC. 16-12214 
१०५. नाथ हा माझा   GC. 16-12205 
१०६. अप्रज राधा बाला देसकर H.M.V. GC. 16-12220 
१०७. ्वकुलतारक सुता िीमपलास H.M.V. GC. 24-12209 
१०८. नरवर कृष्णा माांर् H.M.V. GC. 24-12028 
१०९. नरवर कृष्णा माांर् Twin BL 842 
११०. िेम नच जाई बारे्श्री H.M.V. GC. 16-12206 
१११. मम सुखाची प्रतलक कामोद H.M.V. GC. 16-12210 
११२. अनृतची र्ोपाला सूरमफहार H.M.V. GC. 16-12213 
११३. वैरी मारायाला मालकां स H.M.V. GC. 16-12204 
११४. सुजन कसा िपू H.M.V. GC. 16-12209 
११५. रूपवती नर प्रजता काफी H.M.V. GC. 16-12201 
११६. करीन यदुमनी सदना जांर्ला H.M.V. GC. 16-12212 
११७. वैरी मारायाला मालकां स H.M.V. 5657 AK 
११८. अनृतप्रच र्ोपाला सूर मफहार H.M.V. 5686 AK 

एकच ्याला 
११९. मज जन्सम देई माता िरैवी H.M.V. GC. 23-12529 
१२०. बघू नको मजकरे् कसलर्र्ा H.M.V. GC. 16-12553 
१२१. िि ूअप्रज र्मला िरैवी H.M.V. GC. 16-12552 



 
अनुक्रमणिका 

 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

१२२. कशी या त्यजू पदाला पहार्ी र्जल H.M.V. GC. 16-12548 
१२३. सत्य वदे वचनाला काफी प्रजफदा H.M.V. GC. 16-12549 
१२४. सत्य वदे वचनाला काफी प्रजफदा Twin BX 359 
१२५. कशी या त्यजू पदाला पहार्ी र्जल Twin BX 360 
१२६. दहती बहु मना काफी प्रजफदा H.M.V. GC. 16-12547 
१२७. दया छाया घे प्रजफदा माांर् H.M.V. GC. 16-12546 
१२८. असे पती देवाची पहार्ी र्जल H.M.V. 12545 
१२९. मज जन्सम देई पहार्ी र्जल H.M.V. 12544 
१३०. दहती मना पहार्ी र्जल H.M.V. GC. 23-12064 
१३१. दया छाया घे प्रजफदा माांर् H.M.V. GC. 23-12063 
१३२. मानस का बप्रधराव े   16-12543 
१३३. िणतनाथ रप्रसकाांत प्रतलक कामोद H.M.V. GC. 16-12542 
१३४. सत्य वदे वाचनाला काफी प्रजफदा H.M.V. 7102-AK 
१३५. कशी या त्यजू पदाला र्जल पहार्ी H.M.V. 7103-AK 
१३६. घास घेरे तान्सह्या बाळा  H.M.V. GC. 23-12062 
१३७. रु्णर्ांिीरा िरैवी H.M.V. िरैवी 
१३८. बघू नको मजकरे् कसलर्र् H.M.V. AK 7106 
१३९. िि ुअप्रज र्मला िरैवी AK 7107  

संशय कल्लोळ 

१४०. सांशय का मप्रन आला खमाज प्रजफद H.M.V. GC. 16-122215 
१४१. लग्नप्रवधीतील खरे पहार्ी H.M.V. GC. 23-12070 
१४२. मजवप्रर तयाचे पहार्ी H.M.V. GC. 23-12069 
१४३. हृदयी धरा हा प्रपलू H.M.V. GC. 24-12023 

मेनका 

१४४. प्रियकर मजला बारे्श्री H.M.V. GC. 21-12804 
१४५. सत्य सत्य नच प्रबहार् H.M.V. GC. 21-12805 
१४६. िल्क्तिाव हा घ्या सेवा काफी H.M.V. BX 435 
१४७. सांप्रनध जी सेवा शांकरा H.M.V. BX 436 
१४८. इथेच थारा पराक्रमाला र्जल H.M.V. GC. 21-12807 
१४९. िषूण सांसारा िीमपलास H.M.V. GC. 12806 
१५०. इथेच थारा र्जल H.M.V. BK 444 
१५१. िषूण सांसारा िीमपलास H.M.V. BK 433 
१५२. अप्रज पुरवा हौस जोबनपुरी H.M.V. GC. 21-12809 
१५३. नच देहा प्रवसरले िरैवी H.M.V. 12808 

     



 
अनुक्रमणिका 

 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

िौपर्दी 

१५४. मज िय न असा िरैवी H.M.V. 24-12262 
१५५. लाजप्रवले वैऱ्याांना िपू H.M.V. GC. 19-12763 
१५६. थाट समरीचा हमीर H.M.V. GC. 19-12764 
१५७. पाांर्वा सम्राटपदाला पहार्ी  H.M.V. GC. 19-12757 
१५८. हा प्रहणवाल जरा प्रजफदा H.M.V. GC. 19-12761 
१५९. लढव ूरु्रुला प्रपलू H.M.V. GC. 19-12754 
१६०. साहस कमा नका पूवग धनाश्री H.M.V. GC. 19-12755 
१६१. मुप्रटत सवत प्रनदर्ा H.M.V. GC. 19-12753 
१६२. धमगमय ही काया सझजोटी H.M.V. GC. 19-12760 
१६३. हा प्रहणवाल जरी प्रजफदा H.M.V. GC. 24-12755 
१६४. धमगमय ही काया सझजोटी H.M.V. GC. 24-12254 
१६५. ठरला जणू मत्सर बारे्श्री H.M.V. GC. 19-12767 
१६६. प्रवराट ज्ञानी पहार्ी H.M.V. GC. 19-12756 
१६७. पाांर्वा सम्राटपदाला पहार्ी H.M.V. GC. 2412257 
१६८. थाट समरीचा हमीर H.M.V. GC. 2412256 
१६९. साहस कमग करू नका पूवा धनाश्री H.M.V. GC. 

आशा णनराशा 

१७०. प्रदलरुबा हा या प्रजवाचा प्रपलू Twin BL. 819 
१७१. प्रदलरुबा हा या प्रजवाचा प्रपलू Twin 24-12263 
१७२. तात कप्रर दुप्रहता  H.M.V. 24-12739 
१७३. मान्सय का न वप्रदला  H.M.V. 24-127738 
१७४. मान्सय का न वप्रदला  H.M.V. GC. 20-12149 
१७५. नाचत रसा रप्रसका पहार्ी H.M.V. GC. 20-12148 
१७६. प्रदलरुबा हा या प्रजवाचा प्रपलू H.M.V. 12150 
१७७. तात करी दुप्रहता र्जल H.M.V. 12151 

साणर्वत्री 

१७८. मजला घर्ावी जांर्ला ODEON 731 
१७९. सजला नटला सझजोटी ODEON 5-734 
१८०. योग्य न िेमवणगना िीमपलास ODEON 751 
१८१. िजनाने आळप्रवळा पहार्ी ODEON 5-733 

नंर्दकुमार 

१८२. धप्ररन अदा जौनपुरी H.M.V. 24-12740 



 
अनुक्रमणिका 

 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

१८३. आशा नच मानसा िरैवी H.M.V. 24.12741 
१८४. मांर्ल धमग महा प्रपलू H.M.V. GC. 20-12144 
१८५. का सकल जर्ी बारे्श्री H.M.V. GC. 12145 
१८६. प्रतप्रमर पटल िीमपलास H.M.V. GC. 12142 
१८७. वप्ररत हा देवाांच्या प्रजफदा काफी H.M.V. GC. 12143 
१८८. वप्ररत हा देवाांच्या प्रजफदा काफी H.M.V. 26-12035 
१८९. प्रतप्रमर पटल िीमपलास H.M.V. GC. 20-12034 
१९०. दहन खर प्रतलक कामोद H.M.V. GC. 20- 12141 
१९१. त्यार् िाव माांर् H.M.V. GC. 20-12140 
१९२. नच मानसा िरैवी H.M.V. GC. 12146 
१९३. नच मानसा िरैवी H.M.V. BX 839 
१९४. वप्ररत हा देवाांचा प्रजफदा काफी H.M.V. 802 

कान्होपात्रा 

१९५. नुरले मानस प्रतलक कामोद H.M.V. 5-752 
१९६. पप्रतत पावन  H.M.V. 5-754 
१९७. खप्रचत उर्ीच मज काफी H.M.V. 5-729 

अमृतणसद्धी 

१९८. माई मनेै र्ोसवद माांर् ODEON 5-722 
१९९. तुम प्रबन मेरी प्रपलू ODEON 5-726 
२००. र्मते सदा िीमपलास ODEON 5-721 
२०१. ही समज तव िरैवी ODEON 5-724 
२०२. धावत येई सयाया लाहोरची पहार्ी ODEON 5-725 
२०३. काया र्र्का मेवासी  ODEON 5-723 

साध्र्वी मीराबाई (णचत्रपट) 

२०४. सत्यधमग यदुराज  ODEON 5-243 
२०५. र्मते सदा  ODEON 5-2351 
२०६. दुजा धमग माते  ODEON 5-23452 
२०७. हा केप्रव अबोला  ODEON 5-2353 
२०८. तुम प्रवदुर घर  ODEON 5-23462 
२०९. पायो रे मनेै  ODEON 5-2344 

णर्वठ्ठल रखुमाई 

२१०. आम्ही जातो अमुच्या र्ावा  Columbia CEF 6600 
२११. शरण शरण नारायणा  Columbia 60509 



 
अनुक्रमणिका 

 

क्र. पर्द राग कंपनी रेकॉडव नं. 

२१२. सुांदर ते ध्यान  Columbia 60601 
२१३. प्रवष्णुमय जर्  Columbia 60594 
२१४. वदे अनांत बोलीला    

इतर 

२१५. र्ोकुल लारे्-र्बा  Beka Grand 20026 
२१६. त्यजो मना िरैवी ODEON 5-751 
२१७. िि ुतेरे मप्रहमा  ODEON 753 
२१८. नेहारी नैना माांर् BEKA 20024 
२१९. म ैजार् रही िरैवी BEKA 20021 
२२०. शामरे मोरी बयैा प्रजफदा कोरस BEKA 200205 
२२१. नका टाकुनी जाऊ लावणी H.M.V. GC. 16-12229 
२२२. हप्रर नाम प्रवना  H.M.V. GC. 23-12550 
२२३. र्प्रलया के र्प्रलया  H.M.V. GC. 12551 
२२४. िोर र्ये प्रमलन आसावरी BEKA 20023 
२२५. र्ोलरे जोबन ठुमरी BEKA 20027 
२२६. र्ोकुल मालई िजन H.M.V. GC. 23-12556 
२२७. आवो ठाकुरपास िजन BEKA 20030 
२२८. नका जाऊ टाकुनी लावणी BEKA 20030 
२२९. जमुनाके तीर छोरा ODEON 5-750 

 
बालर्ांधवांच्या या ध्वप्रनमुप्रद्रकाांची यादी तयार करण्याचे प्रकचकट काम ििाकर दातार याांनी र्ांधवग-

िेमाने मोठ्या हौसेने केले आहे. 
‘तो राजहंस एक!’ या पुस्तकातून उद्घृत. 

 
िप्रसद्ध र्ायक-र्ाप्रयकाांच्या लोकप्रिय र्ाण्याांची सहीसही नक्कल करून ्वतःच्या नव ेध्वप्रनमुप्रद्रका/ 

कॅसेट्स काढण्याची पद्धत आज सरास रूढ झालेली आपण पाहतो. परांतु बालर्ांधवांच्या बाबतीतही असे 
घर्फयाचे अलीकरे्च प्रनदशगनास आले आहे.अनांत नारायण बर्ोदेकर या र्ायकाने प्रम. बालर्ांधवग हे 
टोपणनाव घेऊन बालर्ांधवांच्या लोकप्रिय र्ाण्याांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका बाजारात आणफया होत्या. सांदिासाठी 
पहा : ‘बालर्ांधवांच्या ध्वप्रनमुप्रद्रका?’ सुरेश चाांदवणकर महाराष्र टाइम्स शप्रनवार ६ ऑर््ट १९९४ आप्रण 
लोकसत्ता रप्रववार २३ जून १९९६. 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

ऋिणनरे्दश 
 
मराठी रांर्िमूीचा इप्रतहास िा. १, २ श्री. ना. बनहट्टी 
अण्णासाहेब प्रकलो्कराांचे चप्ररि शां. बा. मुजुमदार 
मराठी रांर्िमूीचा पूवगरांर् कृ. बा. मराठे 
सांर्ीताने र्ाजलेली रांर्िमूी बाबूराव जोशी 
तो राजहांस एक बाळ सामांत 
जीवन व्यासांर् िा. १ र्ोसवदराव टेंबे ्मारक सप्रमती 
ममगबांधातली ठेव ही बाळ सामांत 
मखमली पर्दा वसांत शाांताराम देसाई 
बालर्ांधवग व्यक्ती आप्रण कला वसांत शाांताराम देसाई 
महाराष्रीय नाटककार २ प्रकलो्कर सदाप्रशव वामन जोशी, केशव वामन साठे 
पर्द्यामार्ील बालर्ांधवग सौ. पद्मा खेरे्कर 
प्रवश्रब्ध शारदा खांर् २ सां. ह. प्रव. मोटे 
बालर्ांधवग जन्समशताब्दी प्रवशषेाांक सां. र्ोसवद तळवलकर 
(महाराष्र टाईम्स)  
नमन नटवरा. बालर्ांधवग रांर्मांप्रदर प्रवशषेाांक  
बालर्ांधवग फाइल. एन्. सी. पी. ए.  

 
याखेरीज व्यल्क्तशः र्ॉ .सरोप्रजनी वैद्य ,र्ॉ .अशोक रानरे् ,श्री ििाकर दातार ,श्री सुरेश चेंदणकर ,

श्रीमती उषा टाकळकर ,मुांबई प्रवद्यापीठाच्या ग्रांथालयातील साहायक श्रीमती सरोज पोदार व श्रीमती 
ज्योत््ना आठले याांचे झालेले सहकायग महत्वाचे आहे. 

 
 

-मोणहनी र्वरे्द 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

शुणद्धपत्रक 
 

 अशुद्ध शुद्ध 
पृ. ११ सहा अांकी नाटकाचा चार अांकी नाटकाचा 
पृ. ३७ १६ व्या शतकात १८ व्या शतकात 
पृ. ३७ द्वयींनी द्वयीने 
पृ. ४५ प्रजया की प्रतहारी प्रपहरवा ते हारी 
पृ. ४५ प्रजयाकर धर धर प्रपया कर धर देखो 
पृ. ४६  नणांप्रदया ननप्रदया 
पृ. ५२ प्रतरखवाँ प्रथरकवा 
पृ. ५४ रु्रब्बी वीरण्णा रु्ब्बी वीराण्णा 
पृ. ९१, ९७  प्रजफदा  प्रजफहा 
पृ. ९१, ९४, ९७  प्रपलु प्रपलू 
पृ. ९३ आता सांर् देह आता रार् देई 
पृ. ९३ धाती धानी 
पृ. ९४ चढता रप्रवतापा चढत्या रप्रवतापा 
पृ. ९४ अता रार् देई आता रार् देई 
पृ. ९४ आप्रज टाक.. आप्रज टाकू 
पृ. ९५ रूपवती नर प्रजता रूपबली तो 
पृ. ९५, ९६ काफी प्रजफदा प्रजफहा काफी 
पृ. ९६ िणतनाथ रप्रसकाांत िणतनाथ रक्षी काांत 
पृ. ९६ िरैवा िरैवी 
पृ. ९६ मजवरी तयाचे मजवरी तयाांचे 
पृ. ९८ प्रजफदा काफी  प्रजफहा काफी 
पृ. ९८ काया र्र्का मेवासी काया र्र् का नेवासी 
पृ. ९८ पायो रे मनेै पायो री मनेै 
पृ. ९९ िि ुतेरे मप्रहमा िि ुतेरी मप्रहमा 
पृ. ९९ प्रजफदा कोरस  प्रजफहा कोरस  
पृ. ९९ २२९ जमुना के तीर.. 

छोरा.. 
२२९ जमुना के तीर.. 
देस जोर्ी 

पृ. १०० आठले आठफये 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

 

 
नारायणराव राजहांसाांच्या र्ाण्यातील अपूवगता प्रह होती प्रक आवाजाच्या 
कलेच्या दुप्रनयेत आईवज (आघात) न करता ते ित्येक र्ोष्ट करीत! 
आपलां  र्ाणां फुलाांसारख श्रोत्याांपढेु ठेवीत. सांपूणग अनाघाती ! समेवर 
येतानाही अनाघातीच ! कालापक्व झालेलां  झार्ाचां पान हवते तरांर्त 
धरणीवर यावां तसे ते समेवर येत. 

पं. कुमारगंधर्वव 
 
्वर-लय दोन्सही काबतू असलेला हा कलाकार होता. त्याांनी काहीही 
म्हटलेलां  त्याांना शोित असे. िीमपालसमध्ये शुध्दप्रनषाद लावायचा नाही. 
पण हे लावत. आमचे रु्रु त्याांना म्हणत, “हे तुमचां, काम !” इतकां  र्ोर् 
लार्ायचां ते !  

पं. भीमसेन जोशी 
म. टा. र्ांधवग प्रवशषेाांक 


