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- णनवेदन - 
 

“एक होता गंधवय”ही आहे बालगंधवाची जीवनकथा. 
नागपूरचे डॉ  .राम िहैसाळकर यानंी शलशहलेली.  
शजव्हाळ्याने ओतप्रोत भरलेली. 
मधमािाचं्या मधानं लदलदलेल्या पोळाप्रमाणं. 
बालगंधवाच्या आयुष्ट्यातले चढउतार िब्दबद्ध करणारी. 
बालगंधवाचा आयुष्ट्यपट उलगडून दाखशवता दाखशवता तत्कालीन कालपट उलगडून दाखशवणारी. 
या कालपटातला संगीताच्या के्षत्रातला वैभवकाळ शचत्रीत करणारी. 
मराठी नाट्याच्या व संगीताच्या रशसकानंा अनमोल खशजना उपलब्ध करून देणारी. 
भीज पाऊस मनोहर आहे असं नुसतं िहणायच ंनसतं. 
या भीजपावसात मनसोक्त शभजायच ंअसतं. 
चला, येताय ना शभजायला. 

 
 
 
 रा. रां. बोराडे, 
मंुबई अध्यक्ष, 
शदनाकं : २०-९-२००१ महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशणसंस्कृती मंडळ 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माझी ज्येष्ठ कन्द्या 
 

कै. अरुिा 
 

णहच्या स्मृतीस...... 
  



 
 अनुक्रमणिका 

  

 
  डॉ. राम म्हैसाळकर 
जन्म : अमरावती २९·५·१९२९ 
शिक्षण : बी. एस्  सी., एम . बी.; बी. एस्  
व्यवसाय : खाजगी वैद्यकीय 
माजी उपाध्यक्ष : स्वर साधना संगीत समाज,मशैिल नागपूर 
माजी अध्यक्ष : नाट्य वलय, नागपूर 
प्रशसद्ध पुस्तके :  

∎ 

 
धीर वीर पुरुष पदा–(खाडीलकराचं्या नाटकावंरील टीकात्मकनाट्यप्रयोग ह्याचे अनेक प्रयोग झाले.) 

∎ 

 
रवीन्द्र गीताजंली... (गुरुवयय टागोर ह्याचं्या Lover’s Gift; Gardner;Geetanjali ह्या काव्य संग्रहांचे 
आशण मूळ बंगाली गीताजंली ह्यापुस्तकांचे मराठी भावानुवाद; ह्या पुस्तकाला महाराष्ट्र साशहत्यपशरषदेच 
सवोत्कृष्ट भावानुवादाचे स. ह. मोडक पाशरतोशषक शमळाले.) 

∎ ‘अत्तरʼ प्रयोगक्षम नाटक– 

∎ वृत्तपत्रातून; मराठी माशसकातून नाट्यशवषयक आशण संगीत शवषयकअभ्यासपूणय लेखन 
∎ 

 
संगीत सौभद्र, संगीत मानापमान, संगीत संियकल्लोळ, संगीतिारदा, संगीत स्वयंवर इत्यादी संगीत 
नाटकाचें आशण िातंता कोटयचालू आहे. कौन्तेय, अत्तर, बेइमान, थैल्यूशमस्टर ग्लाड इत्याशद गद्यनाटकांचे 
यिस्वी शदग दियन. त्यात शवशवध पाशरतोशषके. 

∎ 

 
‘स्वगत स्वागतʼ ‘ततः प्रशविशत सूत्रधारः।ʼ 
‘सुरेल िब्दʼ ‘अखंड मुरली वाजेʼ 
‘खाशडलकराचं्या पंचनाशयकाʼ इत्याशद समीक्षापूणय आशण वैशचत्र्यपूणयकाययक्रमाचे शलखाण आशण यिस्वी मंचन 

∎ 

 
मानव मंशदरचे ‘स्स्मता पाटीलʼ पाशरतोशषक महाराष्ट्र साशहत्य पशरषद, पुणे ह्याचें स. ह. मोडक पाशरतोशषक 
प्राप्त. इत्याशद. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 
अनुक्रमणिका 

- शनवेदन - ................................................................................................. 5 

॥१॥ ....................................................................................................... 18 

॥२॥ ....................................................................................................... 22 

॥३॥ ....................................................................................................... 25 

॥४॥ ....................................................................................................... 28 

॥५॥ ....................................................................................................... 33 

॥६॥ ....................................................................................................... 37 

॥७॥ ....................................................................................................... 42 

॥८॥ ....................................................................................................... 48 

॥९॥ ....................................................................................................... 55 

॥१०॥ ..................................................................................................... 59 

II११॥ ..................................................................................................... 68 

II१२II ..................................................................................................... 78 
 

 

  



 
 अनुक्रमणिका 

एक होता गंधवय. 
 

आता गंधवय िहटला िहणजे दोन गोष्टी वेगवेगळ्या सागंायला नकोत. एक िहणजे तो गाणारा होता आशण 
दुसरं िहणजे त्याच ंवास्तव्य होतं— वास्तव्य िहणण्यापेक्षा कतयव्य होतं—इंद्राच्या दरबारातं...गायन करण्याच.ं 

 
तसा तो अशतिय प्रामाशणक होता. आपल्या कतयव्यात त्यानंं कधी कसूर केली नाही. 
 
रोज प्रामाशणकपणानं दरबारातं आपलं गायन सादर करी. 
 
गंधवयच तो. तेव्हा त्याचा आवाज अशतिय गोड आशण गायनाच ंज्ञान देखील अद्यावत्  होतं. हे वेगळं सागंायला नको. 
 
शिवाय स्वतः अशतिय शिस्तशप्रय. 
 
आपल्या कलेिी खूप प्रामाशणक. 
 
शवनयिील. 
 
त्यामुळं स्वाभाशवकच इंद्र-इंद्राणीचा आवडता गायक होता. 
 
इंद्राचा सगळा दरबार त्याच्या गायनाचा, त्याच्या शवनयिीलतेचा आदर करायचा. 
 
ह्या गंधवाच ंगायन असलं िहणजे ती बैठक हमखास रंगणारच ह्याची सवांना खात्री असायची. 
 
शिवाय तो मनशमळावू, शमतभाषी असल्यानं सवांनाच आवडायचा. 
 
पण सगळेचजण सवयगुणसंपन्न थोडीच असतात? प्रत्येकातं काही ना काही कमतरता असतेच. 
 
तिीच एक शवशचत्र खोड ह्याला होती. 
 
ती खोड िहणजे....हा थोडा शमस्ष्ट्कल होता. 
 
थोडा िहणण्यापेक्षा “थोडाबहुत” िहणणं जास्त योग्य ठरेल. 
 
तर हा थोडाबहुत शमस्ष्ट्कल होता. 
 
हा काय करायचा, एखादा राग गातानंा त्यात थोडी “गडबड” करायचा.....त्या रागातं वेगळापणा आणतानंा रागहानी 
करायचा काही शवसंवादी स्वर गंुिायचा. 
आशण हळूच.....चोरून, सभेतल्या जाणकाराकंडं दृष्टी टाकायचा. 
 
त्याचं्या कपाळावर पडलेल्या आठ्ाकंडं शमस्ष्ट्कलपणं बघायचा. 
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ती जाणकारमंडळी एकमेकांकडं जणु प्रशनाशंकत नजरेनं बघायची. 
 
थोडीिार घोटाळ्यातं पडायची. 
 
कारण रागसंकेता प्रमाणं गायनातं िरक पडला असला तरी त्या रागाचीरोचकता वाढलेली असायची. तो राग अशधक 
रंजक वाटायचा. 
 
त्यामुळं त्या गाण्याकडं....हं, रागाकडं नाही िहणत मी...त्यागाण्याकडं नाक मुरडावं असं त्यात काही नसायच.ं 
 
पण िास्त्रीय संगीताच्या अशभमानी माणसानंा, मनोमनी जरी तेअल्हादकारक वाटंत असलं, तरी िास्त्रीय दृष्ट्ट्या ते 
बरोबरही वाटंतनव्हतं. 
 
असा काहीतरी संभ्रम त्याचं्या चेहऱ्यावर शदसायचा.  
 
त्याला ह्या गोष्टींची गंमत वाटायची. 
 
असा तो थोडा शमस्ष्ट्कल होता. 
 
मात्र एक गोष्ट तो मनापासून करीत असे. 
 
त्याच्या गाण्यातंले िब्द मोठे हळुवार, नजाकतीनं पेि करायचा. 
 
त्या िब्दाचं्या अथािी एकजीव होऊन तो गायचा. 
 
ज्या भावना त्या पदातून व्यक्त झाल्या असतील त्याला अनुरूप स्वरतो गायनातूंन गंुिायचा. 
 
जणू ते िब्द आशण स्वर इंद्र–इंद्राणी सारखे एकमेकानंा अनुरूपआहेत....जणू एकमेकासंाठीच शनमाण केले आहेत 
असं वाटायच.ं 
 
संगीतपंशडतानंा देखील ही एकरूपता भावनू जायाची. 
 
वाटायच,ं ही भावना व्यक्त करायला हे, आशण केवळ हेच स्वर हवेत. 
 
दुसरे कुठलेही स्वर इथं चालायचे नाहीत. 
ह्या रागािी हे स्वर जुळत नसले......रागाच्या कायद्यातं बसत नसले, िहणून काय झालं? 
 
िवेटी व्याकरण महत्त्वाच ंकी आकलन महत्त्वाचं? 
 
आशण ते संभ्रमात पडायचे. 
 
हे िास्त्री, पंशडत संभ्रमात पडले िहणजे त्याला आनंद व्हायचा. 
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ह्या सुप्त आनंदाचा आस्वाद घेत शमस्ष्ट्कलपणं त्याचं्याकडं बघायचा. 
 
ही मंडळी गाण्यातं....गाण्याच्या भावाथात...गाण्याच्यािब्दाथात तल्लीन झाली िहणजे ह्याला देखील खूप आनंद 
व्हायचा. 
 
िास्त्री–पशडताचंी ही अवस्था! मग इतरेजनांची गोष्ट तर सागंायलाचनको. 
 
ते तर तल्लीन झालेलेच असायचे 
 
.......िार आधीपासून. 
 
कारण त्याचं्या आस्वादाला व्याकरणाच ंबंधन नसायच.ं 
 
त्याच्या गायनात आणखीन् एक गोष्ट होती. 
 
त्या गायनातल्या िब्दाचं्या रसािीत्याचा चेहरा, एकंदर हावभाव. 
 
िरीरातली गात्रन् गात्र एकरूप झालेली असायची. 
 
स्वतःच एकरूप होऊन नव्हे तर साऱ्या श्रोतृवृदानंा आपल्या बरोबरत्या रसात तो न्हाऊ घालायचा. 
त्यामुळं त्याच ंगायन िहणजे एक आनंदपवयणी असायची. 
 
त्याचं ंगायन असलं िहणजे सारा समाज दाटीदाटीनं त्याचा आस्वादघ्यायला जमा झालेला असायचा. 
ही त्याच्या गायनाची गोष्ट झाली. 
 
त्याच्या शमस्ष्ट्कलपणाची आणखीनही एक बाजू होती. 
 
तो खूप चांगला नकल्या होता. 
 
त्यातही एक वैशिष्ट्ठ् होतं... 
 
शवरूद्ध पक्षाच्या नकला तो अप्रशतम करायचा. 
 
शवरूद्ध पक्षाच्या िहणजे शस्त्रयाचं्या. 
 
मग ती स्त्री कोणत्याही प्रवृत्तीची असो. हा हुबेहुब शतच्यासारखाबोलायचा......चालायचा......वागायचा. 
 
धीर गंभीर, रूपगर्ववता, चंचल स्वभावाची, थट टेखोर वृत्तीची, अशतियबुद्धीवान, लाजरी....बावरी, रूपाचाच नव्हे 
तर इतर कुठल्याहीप्रकारचा गवय असणारी. अशभसाशरका....पोक्त, संसारी.... 
स्त्री कुठल्याही प्रकारची असो. 
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हा शतची नक्कल हुबेहूब करायचा.  
 
त्याचं ंचालणं, लाजणं, मुरडणं, हसणं..... 
 
आशण रडणं सुद्धा..... 
 
ह्या नकलेची एक खाशसयत होती. 
 
ही नक्कल पाहून इतर गंधवय तर हुरळुन जायचेच पण अप्सरा देखीलत्याच्या पे्रमातं पडायच्या. त्याच्यावरून जीव 
ओवाळून टाकायच्यामनोवृत्तीत असायच्या.... 
 
त्याला आपल्या पािातं ओढायसाठी एक अप्सरा तर काय कायक्लृप्त्या योजायची शक.... 
 
पण तो शतला दाद देत नसे. 
 
बघता बघता शतला हुलकावणी देत असे. 
 
पण ती अप्सरा देखील महाशचव्वट! 
 
जणु त्याच्यासाठी शतनं तपश्चयाच माडंली होती.... 
 
आपल्या तपश्चयेच ंिळ शमळेल अिी शतला खात्री होती. 
 
त्यासाठी इंतजार करण्याची शतची तयारी होती.... 
 
तो शजथं जाईल शतथं जायची. 
 
मग तो कुठे ही जावो. 
 
अगदी पृथ्वीवर गेला असता तरी ती शतथं गेली असती ! 
 
असो. 
 
आपली चचा आपल्या गंधवापुरतीच ठेव ूया. 
 
अिा ह्या शमस्ष्ट्कल गंधवाच्या मनात एकदा एक वेगळीच कल्पनाआली. 
 
तसा तो शजद्दी पण होता. 
 
एखादी गोष्ट करायची िहणजे करायचीच. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
मग त्यासाठी वाटेल त्या स्तरापयंत जायची त्याची तयारी होती. 
 
त्याच्या पशरणामाची चचता करीत नसे. 
 
चचता करीत नसे िहणण्यापेक्षा त्याच्या पशरणामाचा त्याला अंदाजयेत नसे, असं िहणणं जास्त सयुशक्तक होईल. 
 
सरळ इंद्र देवाचंीच गंमत करावी असं त्याला वाटलं. 
 
खरं िहणजे आपल्या मालकाची मस्करी करणं इष्ट नाही हे त्यालासमजायला हवं होतं. 
 
पण िहणतात ना, “शवनािकाले शवपरीत बुद्धीः” 
 
तसं काहीसं झालं 
 
प्रत्यक्ष इंद्राचीच थट टा करण्यासाठी तो धजावला.  
 
त्यानं इंद्राणीचा “अवतार” धारण केला. 
 
शतच्यासारखे दागदाशगने चढवले. 
 
शतच्यासारखी वस्त्र प्रावरणंल्याला. 
 
तिीच रंगभषूा केली. 
 
अगदी हुबेहूब. 
बहुरूपीच तो. त्याला ते सगळं छान जमलं. आशण इंद्राणी आपल्यामहालात नाही. एकटे इंद्रदेवच आहेत अिी संधी 
साधून त्यानं महालात प्रवेि केला. 
 
इंद्राणीसारखाच गोड आवाज काढून गोड गोड गात, इंद्रदेवािीमधु-मधुर संवाद करू लागला. 
 
त्यानं ती इंद्राणीची भशूमका इतक्या शजवंतपणे केली की क्षणभर इंद्रदेवसुद्धा त्याला इंद्राणी समजले. 
 
पण शकतीही झालं तरी इंद्रदेव िसणार थोडीच होते. 
 
त्यानंा ह्याचे नाटक ओळखू आले. 
 
त्याचा, ह्या नाटकाचा, खूप राग आला. 
 
आपला आवडता गंधवय असला िहणून काय झालं? 
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आपली त्यानं अिी आगळीक करावी? 
 
इंद्राणीच ंसोंग वठवनू आपलीच नव्हे तर इंद्राणीची पण थट टा करावी? 
 
आपली पायरी हा इतक्या लवकर शवसरावा? 
 
असे अनेक शवचार त्याचं्या मनात चमकून गेले. 
 
इंद्रदेनाचंा संताप अनावर झाला. 
 
त्यानंी त्याला िाप शदला. 
 

“ह्या अमरावतीतून तुझं पतन होईल. मृत्यूलोकातं सवयसाधारणमाणसाप्रमाणं तुला जीवन जगावं लागेल !!!” 
 
ही िापवाणी एकताच गंधवय खाडकन्  भानावर आला. त्याला वास्तवाचीजाणीव झाली. 
 
आपण ह्या नकला करण्याच्या निते काय करून गेलो? 
 
......छे छे आपल्या हातून िार वाईट घडलं. 
 
तो भानावर आला. पश्चात्तापानं दग्ध झाला. 
 
गशहवरून त्यानं इंद्रदेवाचे पाय धरले. 
 
आपल्या अश्रूंचा त्यावर अशभषेक सुरू केला. 
 

“क्षमा. भगवंत क्षमा! 
 

“माझ्या कडून अक्षिय अपराध घडलाय्. 
 

“मी आपला अनंत अपराधी आहे. 
 

“माझ्या कृत्याचा मला पश्चात्ताप होतोय् . 
 

“आपण दयािील आहात. 
 

“माझ्यावर दया करून क्षमा करा. 
 

“मला क्षमा केल्याशिवाय मी हे पाय सोडणार नाही.” 
 
असं परोपरीनं शवनव ूलागला. 
 
त्याची अिी शवनवणी चालू असतानंा काही कामाशनशमत्त मी शवष्ट्णूशतथे आले. 
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हा प्रसंग पाहताच ते उद गारले. 
 

“अरे, इंद्राणी हे काय चालू आहे? 
 

“पतीदेवाचं्या चरणापंािी हे लोटागंण....हे अश्रू शवमोचन?” 
 
शवष्ट्णू देव सुद्धा क्षणभर गंधवयला....त्याच्या नाटकी स्वरूपालािसले. 
 
पण क्षणभरच. 
 
मग लगेच त्याचं्या लक्षात आलं....िहणाले— 
 

“अरे हा तर दरबारातला गंधवय...... !” 
 

“हेच–हेच ह्याच ंसोंग.....ह्या सोंगा ढोंगानं मला िसव ूपहातहोता.... 
 

“िहणून मी ह्याला िाप शदला आहे. मृत्यू लोकातं जन्म घेण्याचा....” 
 
इंद्रदेव िहणाले. 
 
पण मग गंधवाच्या करूण चेहऱ्याकडे ते बघत राशहले. 
 
त्याचंा राग हळूहळू शनवळू लागला. 
त्यानंा त्याच्यामधली कला जाणवली. 
 
आपल्यालाच नाही तर शवष्ट्णुदेवाला देखील ह्यानं आपल्या कलेनं, 
 
क्षणभर का होईना, इंद्राणीच वाटावी असा आभास शनमाण केला होतातर...... 
 
त्याचं ंहृदय द्रवलं. त्याच्या डोक्यावरनं हात शिरवीत इंद्रदेव त्याला िहणाले— 
 

“ऊठ, गंधवा, ऊठ. तुला क्षमा आहे. 
 

“पण माझी िापवाणी अन्यथा होणार नाही. 
 

“एके उःिाप तुला देतो. मीच, न मागताच. 
 

“तुझ्या ह्या कलेसकट तू पृथ्वीवर जन्म घेिील आशण ह्या तुझ्या कलेनं शतथं अजरामर होिील. 
 

“पुरूष िहणून जन्मलास तरी स्त्री स्वरूपातल्या ह्या भशूमकामुंळे प्रशसद्धीला पाविील!” 
 
गंधवाला कळेना. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
हा उःिाप होता कीआणखी वेगळा अशभिाप? 
 

“प्रभो हा कसला उःिाप?मग माझ्या पुरुषाथाला काय अथय?” 
 
ह्यावर शवष्ट्णुदेव िहणाले— 
 

“अरे वेड्या. पुरूषाथय काय पुरूष रूपातंच करता येतो? 
 

“स्त्री वेिातलाच तुझा पुरूषाथय लोकानंा वेड लावील. 
 

“आशण त्यात लाज कसली रे बाळगायची?कमीपणा कुठला मानायचा? 
 

“मी स्वतः दोन वेळा मोशहनीच्या रूपानं वावरलो आहे. पृथ्वीवर. 
 

“अमृतमंथनाच्या वेळी आशण भस्मासुराचा नाि करण्याच्या वेळी. 
 

“शिवाय आपले भोलेनाथही अधयनारी नटेश्वर िहणून प्रशसद्ध आहेत. 
 

“उगाच खंत करू नकोस.” 
 
गंधवाच ंसमाधान झालं. दोन्ही ईश्वरानंा प्रणाम करून तो शनघाला. 
 
त्या गंधवाची ही जीवनकथा. 
एक होता गंधवय...... 
 
 

* * * 
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॥१॥ 
 

त्याच्या दृष्टीने तो शदवस खूप महत्त्वाचा होता. केवळ त्याच्याच नव्हे तर संपूणय महाराष्ट्राच्या दृशष्टने तो शदवस 
महत्त्वाचा होता....महाराष्ट्राच्याच का? सगळ्या देिातंील मराठी माणसाचं्या दृष्टीने त्या शदवसाला महत्त्व आले होते. 
अजून खोल शवचार केला तर मराठी संगीत नाटकाच्या इशतहासात एक अलौशकक क्रातंी घडवणारा तो शदवस 
होता.मराठी नाट्यसृष्टीतील शदग्गज िकंरराव मुजुमदार, गोचवद बल्लाळ देवल, गणपतराव बोडस, स्वतः त्या 
मुलाची आई आशण शकलोस्कर संगीत मंडळीचे अनेक नट, ह्याचं्या दृष्टीने देखील तो शदवस िार महत्त्वाचा होता. 
िकंरराव मुजुमदारानंी ज्योशतबाच्या डोंगरावरील प्रशसद्ध ज्योशतषी िकंरिास्त्री देव ह्याचं्याकडून िुभ शदवस आशण िुभ 
मुहूतय काढून आणलेला तो शदवस होता. त्या शदविी जणू काय नवेच नाटक रंगभमूीवर येणार आहे अिा उत्साहात 
सगळे जण होते. नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे मोठी पडदा सोडला होता. शकलोस्कर नाटक मंडळीतली प्रमुख नट मंडळी 
आशण गावातील काही प्रशतशष्ठत मंडळी नाट्यगृहात जमली होती. ह्या मंडळींना मुद्दाम आमंत्रण देण्यात आले होते. ती 
नाट्यगृहात इतस्ततः शवखुरली होती. समोरच्या खुच्या पासून शपटापयंत वेगवेगळ्या कोपऱ्यातं शवराजमान झाली 
होती. सगळ्याचं्या नजरेत उत्सुकता होती. आिकंा होती. त्या बरोबरच अधीरता होती. शथएटरभर तुरळकपणे 
बसलेली मंडळी शथएटरमधल्या कोणत्याही कोपऱ्यापयंत त्याचा आवाज पोहाचतो शक नाही हे पाहण्यासाठी त्या 
उदे्दिाने अिी बसली होती. ड्रॉपच्या मागे रंगमंचावर महालाचा पडदा सोडला होता. 
 

सूत्रधार आशण पाशरपाश्वयक ही पाते्र नेहमीप्रमाणे रंगली होती. सरावलेली होती. त्याला मुद्दाम भरजरी वस्त्रे 
नेसवण्यात आली होती— ती वस्त्रे स्त्रीची होती. स्वतः गणपतराव बोडसानंी त्याची रंगरंगोटी करून–त्या काळच्या 
भाषेप्रमाणे “सोंग”–रंगवले होते. िारदा नाटकातंल्या नटीची भशूमका त्याला शिकवण्यांत आली होती. त्यानाटकाचे 
लेखक गोचवद बल्लाळ देवल ह्याचं्या मागयदियनाखाली गणपतरावानंी त्याला शिकवले होते. उपलब्ध असलेले आशण 
भशूमकेला योग्य असे अलंकार तो अंगावर लेवनू तयार झाला होता. त्यावेळी त्याचे वय होते सतरा वषे. ज्योशतषी 
िकंरिास्त्री देवानंी काढून शदलेल्या मुहूतावर पडदा सरकला आशण िारदा नाटकातंील नटी सूत्रधाराचा प्रवेि 
नादंीसह सुरू झाला. गणपतरावानंी शिकवल्याप्रमाणे त्याने प्रवेि केला योग्य त्या वजनानं वाक्ये िहटली—नव्हे 
भशूमकेत शिरून सूत्रधाराची िटकळ पत्नी साकार केली आशण नटीचे पशहले गाणे—“अजुशन खुळा हा नाद पुरेसा. 
कैसा होईना?”योग्य त्या हावभावासह िहणायला सुरवात केली. शनकोप आवाज, सुराचंा सच्चा लगाव आशण अशतिय 
गोड गळा, ह्यामुळे पशहलेच पद खूप रंगले. त्यानंतरचे “काय पुरुष चळले बाई” सुरू झाले. ह्या पदाच्या प्रत्येक 
कडव्यात वेगळे वेगळे भाव आहेत’’ चीड:कारूण्य, आजयव, अगशतकता, ह्या सगळ्या भावानंा योग्य त्या िब्दोच्चाराने 
आशण स्वरोच्चाराने त्याने हे देखील पद उत्तम िहटले. त्याचबरोबर त्या पदाचं्या अनुषंगाने येणारे संवाद देखील रंगून 
चेहऱ्यावरील आशण िाशरशरक हालचाली सकट स्त्री सुलभ पद्धतीने िहटले. एकंदरीत िारदेच्या नटीची भशूमका खूप 
छान रंगवली.उपस्स्थत पे्रक्षकांची मने चजकून घेतली. पशहल्यावशहल्या कामातच भशूमकेची छाप िकंरराव:गणपतराव, 
गोचवदराव ह्या रंगभूमीवरच्या अनशभशषक्त सम्राटावंर पाडून हा मुलगा जर शकलोस्कर मंडळीत आला तर शकलोस्कर 
मंडळीच्या भरभराटीला सीमा राहणार नाही ह्याची खात्री ह्या शत्रकुटाला वाटू लागली आशण त्याला कंपनीत 
आणण्यासाठी योग्य कारवाई करण्याच्या तयारीला ही मंडळी लागली. 
 

उपस्स्थत जाणकार मंडळींना आपल्या गाण्यानं आशण अशभनयाने चजकून घेणाऱ्या त्या मुलाच ं नाव होतं 
नारायण श्रीपाद राजहंस. 

 
वयाच्या दहाव्या वषी लोकमान्य बाळ गंगाधर शटळक ह्यानंी नारायणाच ंगाणं एका बैठकीत ऐकलं होतं आशण 

ते सहज उद गारले “अरे हा तर बाल-गंधवय आहे”. आशण तेव्हापासून नारायणाचे नाव बालगंधवय पडले.लोकमान्याचं्या 
शदव्य दृष्टीला वाटलेला बालगंधवय खरोखरच िवेट पयंत गंधवयतुल्य गात राशहला. त्याच ंगायन आशणअशभनय एक दैवी 
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गुण समजल्या गेला. संपूणय महाराष्ट्राला नव्हे सवय शवश्वातील मराठी माणसाला ह्या गंधवाने वेड लावलं. त्याचं्या 
हृदयावर आपलं नाव कायमच ंकोरून ठेवलं. 
 

 
नारायिाला “बाल गांधवव”नाव देिारे लोकमान्द्य बाळ गांगाधर णर्ळक 

 
 केसरी कायालयातच काम करणाऱ्या यिवंत कुळकणी ह्यानंा एक शदवस शटळक िहणाले—“तुमचा पुतण्या 
नारायणचागंला गातो असे ऐकतो. त्याचं गाण ंएकदा आिहाला ऐकवा ंकी ।” 
 
 त्याचं्याच इच्छेनुसार लोकमान्याचं्या घरीच नारायणाची बैठक झाली. गाणं संपल्यावर लोकमान्य िहणाले, “अऱे वा । 
कुळकणी तुमचा हा नारायण िहणजे एक बालगंधवयच आहे बुवा ।” 
तेव्हा पासून नारायणाचा बालगंधवय झाला । 

 
ह्या नारायणाचा जन्म पुणे येथे २६ जून १८८८ रोजी झाला. मात्र त्याचे मूळ गावं नागठाणे. हे नागठाणे 

सातारा शजल्ह्यातील तासगावं तालुक्यात आहे. शतथे त्यांची वशडलोपार्वजत ितेी होती. नारायण हा श्रीपादराव व 
अन्नपूणाबाई ह्याचंा दुसरा मुलगा. त्याचें शिक्षणात िारसे लक्ष नव्हते. मात्र संगीताची आवड लहानपणापासूनच होती. 
शिवाय घरातही संगीतमय वातावरण होते.त्याचे काका गणपतराव राजहंस बाळकृष्ट्ण बुवा इचलकरंजीकर ह्यांचे 
गंडाबंध िागीदय होते. गवई िहणून ख्यातनाम होते. शिवाय ते चागंले मृदंगवादक देखील होते. श्रीपाद राजहंस, 



 
 अनुक्रमणिका 

नारायणाचे वडील, सतार वाजवीत असत. नारायणाचे मामा वासुदेवराव पुणताबेंकर “नाट्य कला प्रवतयक 
मंडळीच्या” संस्थापकापैंकी एक होते. नारायणाच्या आईचा गळा अशतिय गोड असून त्या भजने, ओव्या भपूाळ्या िार 
छान गात असत. थोडक्यात नारायणाला वशडलाकंडून आशण मातुलघराण्याकडून संगीताचा आशण नाटकाचा वारसा 
शमळाला होता. 

 
नारायणाला शिक्षणात शविषे गोडी नव्हतीच तरीही त्याला चागंले शिक्षण शमळावे िहणून त्याच्या घरच्या 

मंडळींनी प्रयत्नातं कसूर केली नव्हती. त्यासाठी त्याला जळगांव येथे त्याची आते बहीण-अक्का शहच्याकडे ठेवले होते. 
अक्काचे यजमान आबासाहेब िहाळस स्वतः नाटकाचे आशण गाण्याचे िौशकन होते. त्यामुळे जळगावं येथे येणाऱ्या संगीत 
नाटक मंडळींकडे आबासाहेबाचंा राबता असे. अनायासे नारायणाला अनेक संगीत नाटके बघायला शमळाली. त्यातही 
“नाट्यकला प्रवतयक” आशण “िाहू नगरवासी” ह्या नाटकमंडळींची नाटके मनसोक्त बघायला शमळत. पैकी नाट्यकला 
प्रवतयक मंडळी संगीत नाटके करीत असे. त्यातं गोपाळराव मराठे:दत्तोपंत खाशडलकर आशण वासुदेवराव पटवधयन हे 
गुणी नट होते. िाहू नगरवासी मंडळीतील गणपतराव जोिी हे गद्यभशूमका अशतिय सुरेख वठवीत असत. त्यामुळे 
चागंले गद्य आशण संगीत ह्या दोन्ही गोष्टींची ओळख नारायणाला नकळत लहानपणापासूनच होत गेली. त्याचा 
नकळत पशरणामत्याच्यावर झाला असला पाशहजे. 

 
नारायणाची गाण्याची आवड आशण गोड गळा पाहून आबासाहेबानंी जळगावं येथील मेहबूब खा ंयाचं्याकडे 

त्याच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली. स्पष्ट िब्दोच्चार आशण गायनाची सुरेल सरलता ह्या त्याचं्या वैशिष्ट्ठ्पूणय गोष्टी 
होत्या.नारायणाने त्या आत्मसात केल्या. त्याचात्याला भशूमका वठवतानंा खूप िायदा झाला. शिक्षणातं मात्र 
नारायणाची प्रगती यथातथाच होती. किीबिी इंग्रजीची दुसरी यत्ता पार केली. 

 
ह्याच सुमारास िहणजे १९०३ साली श्रीपादरावानंा अपघात होऊन ते शबछान्याला शखळले.सापंशत्तक 

ओढाताण सुरू झाली:मातोश्रींची तब्येत खालावली आशण भरीसभर िहणून की काय नारायणाला कुत्रा चावला...... 
पण ही एक इष्टापत्तीच ठरली. नारायणाचे आजोबा अप्पािास्त्री बेलेकर त्याला योग्य इलाज करण्यासाठी कोल्हापुरास 
घेउन गेले. इथेच इलाज चालू असता श्रीमंत छत्रपती िाहू महाराज ह्यांची ओळख झाली. ते स्वतः संगीत आशण नाट्य 
कलेचे भोके्त होते. आशण नारायणाचे गाणे ऐकून ते खूप खूष झाले. त्याच बरोबर नारायणाला उजव्या कानाने कमी 
ऐकू येते हे लक्षात आल्यामुळे त्याच्या कानाची शचशकत्सा करण्यासाठी शमरजेला शमिन हॉस्स्पटल मध्ये पाठवले. डॉ. 
कािीनाथपंत गाडगीळ ह्यांच्या मािय त योग्य तो इलाज करण्याची व्यवस्था केली. त्याच वेळी महाराजाचं्या शविषे 
पे्रमातली शकलोस्कर नाटक मंडळी शमरजेला होती, त्याचं्याच शबऱ्हाडी नारायणाची राहण्याजेवणाची व्यवस्था केली. 

 
नारायणाची शकलोस्कर मंडळीत जाण्याची ही पशहलीच वेळ नव्हती. दोन-एक वषापूवी ह्या मंडळीत त्याचं 

गाणं झालं होते. उदे्दि हा की जर मंडळींना गाणं आवडलं तर शतथे नोकरी शमळू िकेल आशण घरच्या सापंशत्तक 
ओढाताणीत नारायणाच्या नोकरीमुळे थोडा आसरा शमळेल. परंतु तेव्हा त्याचा आवाज िुटल्यामुळे गाणं चागंलं झालं 
नाही आशण शकलोस्कर मंडळींनी “िुटक्या काठाच ं मडकं” असा िरेा मारून त्याला नापसंत केलं होतं. पण 
मध्यंतरीच्या काळामध्ये आशण संगीताच्या अव्याहत शरयाझीमुळे त्याचा आवाज चांगलाच सुधारला होता डॉ. 
गाडगीळानंी पुन्हा त्याच ं गाणं ऐकण्याचा आग्रह मंडळींनाकेला आशण “िाहू महाराजानंा ह्या मुलाच ं गाणं आवडतं” 
असं डॉ. गाडगीळानंी साशंगतल्यावरून शकलोस्कर मंडळीतील गणपतराव बोडस:गोचवद बल्लाळ देवल:िकंरराव 
मुजुमदार:दादा लाडू इत्यादी मंडळीनी त्याचे गाणे ऐकले. दोन वषापूवीच्या गाण्यापेक्षा हे गाणे शनःसंिय उजवे 
होते.गाण्याची पद्धत सुंदर ढंगदार आशण ताल–सुरातं पक्की वाटली. देवलानंा गाणे खूप आवडले. शकलोस्कर 
मंडळींना एका चांगल्या स्त्री पात्राचंी गरज होती िहणून त्यानंी नारायणाला स्त्री पाटय करिील का िहणून शवचारले तेव्हा ं
“शिकवल्यास करीन”असे त्याने उत्तर शदले. त्याच्या उत्तराने सगळ्याचं्या आिा पल्लशवत झाल्या आशण त्याच्या आई–
वशडलाचं्या संमतीची खटपट सुरू झाली. शकलोस्कर मंडळींकडे आशण त्याच्या भल्याकडे लोकमान्य शटळकाचे लक्ष 



 
 अनुक्रमणिका 

होते. “नारायणाने यस्त्कंशचतही नुकसान झाले तर माझ्या पदरचे वीस हजार रूपये देइन” असे त्यानंी िहणताच घरची 
परवानगी शमळण्यास अडचण पडली नाही. 

 
िारदा नाटकातल्या नटी सूत्रधार प्रवेिातंल्या नटीची भशूमका देवल मास्तराचं्या मागयदियनानुसार गणपतराव 

बोडसानंी नारायणाला शिकवली होती आशण त्याचे रंगमंचन झाले. तोच तो महत्त्वाचा शदवस! मराठी रंगभूमीला 
नारायणराव बालगंधवय सारखा महान्  नट प्रदान करणारा तो शदवस! मराठी रंगभमूीला वैभवाचे शदवस दाखवण्यात 
सुरूवात करणार तो भाग्यिाली शदवस! 
 
 

* * * 
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॥२॥ 
 

शकलोस्कर नाटक मंडळीतील ज्येष्ठ मंडळींना “त्या शदवसाबद्दल” एवढा शजव्हाळा का बरं वाटत होता? 
िकंरराव मुजूमदारानंा. ज्योशतबाच्या टेकडी–वरील िकंरिास्त्री देव ह्या शसद्ध पुरूषाला भेटून:िुभ शदवस िुभ 
घशटका शमळवनू, अगदी त्या क्षणाला पडदा ओढून नारायणाची पशरक्षा घेण्याची आवशयकता का ंवाटली? देवलाचं्या 
मागयदियनाखाली गणपतराव बोडस ह्यानंा नारायणाला तालीम देण्याची गरज का ं िहणून वाटली? ह्या परीके्षत 
नारायण िभंर टके्क गुण शमळवनू उत्तीणय व्हावा ही सुप्त मनीषा सवांचीच का ंबरं होती? 

 
त्याला कारण होतं. आशण त्यासाठी आपल्याला थोडा मागचा इशतहास चाळावा लागेल. 
 
१८४३ साली पाच नोव्हेंबरला शवष्ट्णुदास भावे ह्यानंी सीतास्वयंवर ह्या नाटकाने मराठी नाटकाची सुरुवात 

केली. (िहणूनच आपण पाच नोव्हेंबर हा मराठी रंगभूमी शदन िहणून साजरा करतो.)पण आधुशनक संगीत नाटक 
अण्णासाहेब शकलोस्करानंी ३१ ऑक्टोबर १८८० रोजी पुण्याच्या आनंदोद भव नाट्यगृहातं संगीत िाकुंतल ह्या नावाने 
सादर केले. हे नाटक महाकशव काशलदास ह्यांच्या “अशभज्ञान िाकंुतलम ” ह्या नाटकाचे जवळपास भाषातंर 
होते.सुरुवातीला िक्त तीनच अंक सादर होत. पूणय नाटक नंतर तीन चार मशहन्यानंी पूणानंद नावाच्या नाट्यगृहातं 
सादर झाले. लोकानंी ह्या नाटकाची अमापप्रिसंा केली. 

 
त्या काळांत नाटक शनशषद्ध मानल्या गेले होते. नाटकवाल्यांचं तोंड शदवसा पाहू नये अिी चाल त्या काळातं 

होती. शस्त्रया सहसा नाटक बघायला सुद्धा जात नसत. त्यामुळे त्यानंी नाटकातं काम करण्याचा प्रशनच उरत नसे. 
समाजातील देखणे:नाजुक पुरूषच स्त्री भशूमका करीत असत. िाकंुतल नाटकांतिकंुतलेची भशूमका िकंरराव 
मुजुमदार करीत. बाळकोबा नाटेकर आशण मोरोबा वाघोलीकर इतर पुरूष भशूमका करीत. बाळकोबा आशण मोरोबा 
िार पट टीचे गाणारे होते. त्याचं्या संगीत भशूमका अशतिय रंगत. िकंरराव मुजुमदारानंा गाणंयेत नसल्याने 
िकंुतलेला गाणी नव्हती. सुप्रशसद्ध गायक भाऊराव कोल्हाटकर हे१८८२ साली शकलोस्कर नाटक मंडळीत दाखल 
झाले.त्यानंी िकंुतलेची भशूमका करण्याचे ठरल्यावर शकलोस्कराचें शिष्ट्योतम गोचवद बल्लाळ देवल ह्यानंा िकंुतलेची 
पदे शलहायला सांगण्यात आले. िाकंुतल नाटकातं िकंुतलेची सगळी पदे देवलानंी शलशहलेली आशण संगीत बद्ध 
केलेली आहेत. भाऊरावाचें सौंदयय, सुवणय केतकीप्रमाणे शदसणारा त्याचंा गौरवणय, बाधंा, अंगकाशंत, चेहऱ्याची ठेवण 
अवयवाचंी घडण उच्चवणीय स्त्री भशूमकानंा अनुरूप आशण स्त्री स्वभावाला रंगभूमीवर साकार करू िकतील अिीच 
होती. िार काय त्यानंा आवाज देखील स्त्रीकंठसादृिच लाभला होता. स्त्री कंठाची उंची आशण पल्ला सहज गाठून तो 
त्यापुढे ही पाच सहा स्वर उंच जात असे. एकजात तेजस्वी जवरीदार, मधुर आशण भरपूर तीन सप्तकावंर हुकुमत 
गाजवणारा आवाज शदव्यच होता. अण्णासाहेब शकलोस्करांच्या तीनही नाटकातं–िाकंुतल, सौभद्र, रामराज्य 
शवयोग–भाऊरावानंी स्त्री भशूमका केल्या. अण्णासाहेबानंतर त्याचें शिष्ट्योत्तम गोचवद बल्लाम देवल ह्यानंी शलशहलेल्या 
शवक्रमोवयिीय, िापसंभ्रम, मृच्छ कशटक इत्याशद नाटकातं त्यानंी स्त्री भशूमका केल्या. वयाची शतिी उलटल्यानंतर स्त्री 
भशूमका करणे त्यानंी सोडले. नंतरच्या पुरुष भशूमका सुद्धा गाजवल्या. तेरा िेबु्रवारी १९०१ रोजी भाऊराव मरण 
पावले. १८८२ ते १९०१ िहणचे १९ वषे भाऊरावानंी नाट्य सेवा केली त्यापैकी सतरा वषे त्यांनी स्त्री भशूमका केल्या. 
१८९९ पासून भाऊरावानंी स्त्री भशूमका करणे बंद केले. त्याचं्या पश्चात्  चचतोबा गुरव, कृष्ट्णराव गोरे, रामा डबरी ही 
मंडळी स्त्री भशूमका करीत.वास्तशवक कृष्ट्णराव गोरे अशतिय बुशद्धवान गायक होते, रूपवान होते पण भाऊरावाचं्या 
पश्चात्  त्याचं्या गायनाचा व भशूमकेचा प्रभाव पडेना.शकलोस्कर मंडळीचे उत्पन्न इतके कमी झाले की नोकराचें पगार 
देणे कठीण होऊ लागले. तेव्हा एखादा चागंला गाणारा आशण स्त्री भशूमका करून लोकावंर छाप पाडू िकेल अिा 
सुस्वरूप मुलाचा िोध सुरू झाला. त्याच काळात नारायणाचा शकलोस्कर मंडळीच्या शबऱ्हाडी प्रवेि झाला. 
सुरूवातीला नाटकातं काम करण्याची नारायणाची तयारी नव्हती. त्याचे गाणे चांगले होते. रूप स्त्री पात्राला योग्य 
असे होते. परंतु नाटकातं काम करण्यातं त्याला रुशच नव्हती.त्याला गाणं शिकून गवई होण्याची इच्छा होती. पण हा 
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मुलगा स्त्री पाटी िहणून शकलोस्कर कंपनीत आला तर कंपनीला पूवीचे वैभवाचे शदवस प्राप्त होतील अिी िंकरराव 
मुजुमदारानंा खात्री होती. तेव्हा नारायणाचे मन वळवण्याची जबाबदारी िंकररावानंी गणपतरावावंर टाकली. 
गणपतरावानंी नारायणाला नीट समजावले.िवेटी एखादी भशूमका करून बघावी. नारायणाला आशण इतर सगळ्यानंा 
ती पसंत पडली तर त्याने नाटकात काम करावे असे उभयपक्षी ठरले. शिवाय, शिकवल्यास स्त्री भशूमका करीन असे 
नारायणाने कबूल केले होते.िहणून नारायणाला िारदा नाटकातंील नटीची भशूमका शिकवनू “त्या महत्त्वाच्या 
शदविी” नारायणाने ती करून दाखवली. सगळ्यानंा:नारायणाला देखील ती पसंत पडली आशण नारायणाने सवांच्या 
संमतीने शकलोस्कर नाटक मंडळीत नट िहणून १९०५ साली गुरू व्दादिीच्या मुहूतावर (२५ ऑक्टोबर) प्रवेि केला. 
त्यासाठी लोकमान्य शटळक:दादासाहेब खापडे, िाहू छत्रपती महाराज ह्यानंी प्रयत्न करावा ही गोष्टच अपूवय होती. 

 
नारायण कंपनीत आल्यानंतर त्याच्यासाठी पशहलं नाटक िाकंुतल शनवडण्यात आलं आशण नारायणाला 

िकंुतलेची भशूमका शिकवण्याची जबाबदारी श्री.देवल मास्तरानंी स्वीकारली. भाऊराव कोल्हटकरानंा देवलानंीच 
तयार केले होते आशण भाऊरावानंी ती अप्रशतमपणे वठवनू त्या भशूमकेला खूप उंच नेवनू ठेवलं होते. लोकानंा 
भाऊरावाचंी िकंुतला खूप आवडली होती. नारायणानं नंतर साकार केलेल्या िकंुतलेची तुलना भाऊरावाचं्या 
िकंुतलेिी होणार होती. देवलानंा त्या दृष्टीने शजतके आव्हान होते, नारायणाकडून वठवनू घेण्याचे, शततकेच 
चकबहुना त्याही पेक्षा मोठे आव्हान नारायणासमोर होते. परंतु देवल मास्तराचें शिकवणे अशतिय बुशद्धशनष्ठ होते. 
िब्दोच्चार आशण रंगमंचावरील हावभाव, चेहऱ्यावरील सूक्ष्म छटा ह्या आपल्या मनासारख्या येईपयंत ते त्या पात्राकडून 
पुन्हा पुन्हा करवनू घेत आशण त्याच ंसमाधान झाल्याशिवाय पुढे जात नसत. मराठी नाट्यसृष्टीत गोचवदरावासंारखा 
नाट्य शिक्षक झाला नाही. भाऊरावाचं्या आशण नारायणरावाचं्या नाट्य कारकीदीत त्यानंा जेयिशमळालं त्यातं चसहाच 
वाटा देवलाचंा होता. िाकंुतल मधील िकंुतलेची भशूमका बालगंधवांना शिकवण्याचे ठरल्यावर कंपनीला एक 
मशहन्याची सुटी देण्यात आली. इतर सवय कलाकार आपआपल्या गावी शनघून गेले. त्यामुळे देवलानंा नारायणाला 
मनसोक्त शिकवता आलं. त्याला त्यानंी प्रथम िकंुतलेची भशूमका समजावनू शदली. स्त्री हसते किी:रडते 
किी:संतापतेकिी:लाजते किी:हंुदके देते किी, कृशत्रम कोप कसा प्रकट करते, लाडात किी येते..... िुरंगटून 
किी बसते. ऐक ना दोन. सारे प्रकार नीट समजावनू सागंून तसे त्याच्याकडून वारंवार करवनू घेतले. चोरट्या 
नजरेने किी बघते. वडील माणसासंमोर अदबीने किी उभी राहते. नमस्कार किी करते. साऱ्या खुब्या साशंगतल्या 
आशण नारायणाने त्या आत्मसात केल्या. ह्या शस्त्रयाचं्या भावना व्यक्त करणाऱ्या गोष्टी आपल्या सवयच स्त्री भशूमकामधून 
शजतक्या ठळकपणे दाखवल्या शततक्याच नाजुकपणे अशभशनत केल्या. बालगंधवाच्या अशभनयाचा हा िार महत्त्वाचा 
पैलू होता.त्या जोरावरच त्यानंी रशसकाचंी मने चजकली...... सातत्याने चजकत राशहले. 

 
देवलानंा िाकंुतल नाटकातल्या प्रत्येक अंकातील... िकंुतलेच्याप्रत्येक प्रवेिातील कथानकाचे ममय आशण 

त्यावेळची शतची मानशसक जडण घडण ह्याचे सूक्ष्म ज्ञान नारायणाला शदले. त्याचबरोबर अवलोकन िक्तीची महती 
साशंगतली. देवळातं, घाटावर, शवशहरीवर:मोठमोठ्ा सरदार आशण संस्थाशनकाचं्या घरी नारायणाला घेऊन 
गेले:समाजातील सवयच स्तरावंरील शस्त्रयाचें बोलणे:चालणे:वागणे ह्या सवांचा सूक्ष्म अवलोकनातंी अभ्यास करायला 
लावला. शजथे शजथे शस्त्रयाचंी गदी आशण शवशवधता आढळेल शतथे नारायणाला देवल मास्तर घेऊन जात. नारायणाचे 
स्त्री भशूमकेसंबंधी संपूणय करीअर त्यानंी पक्क केलं.कोणत्याही नाटकातं कोणत्याही प्रकारची स्त्री उभी करण्याचं सामथ्यय 
त्या काळातं देवलानंी नारायणाला शदलं. पुढील आयुष्ट्यात रूस्ख्मणी सारखी राजकन्या, भाशमनी सारखी गवोन्नत, 
चसधू सारखी सहनिील, रेवती सारखी खेळकर, द्रौपदीसारखी तेजस्वी अिी स्त्रीची अनेक रूपे बालगंधवांनी साकार 
केली त्याचे सवयस्वी श्रेय देवल मास्तरांचे आहे. असो. सतत सहा मशहने देवलानंी नारायणालाकसोिीची तालीम 
शदली. “िकंुतला” िहणून नारायणाला तयार केला. १९०८ सालच्या जानेवारी मशहन्यातं शमरज येथील सरकारी 
शथएटरातं “िाकुंतल” नाटकाचा पशहला प्रयोग जाहीर झाला. त्या प्रमाणे िाहू महाराजानंा कळवण्यातं आले. मात्र 
ह्या नाटकाचे िक्त चारच अंक होणार होते. सवय दूर त्या प्रयोगाची जाशहरात करण्यातं आली. “ज्याला लोकमान्य 
शटळकानंी बालगंधवय ही पदवी शदली आहे तो नवीन मुलगा िंकुतलेच ं काम करणार” असे जाशहरातीत ठळकपणे 
शलहीण्यातं आले. लोकांमधील कुतूहल शिगेला पोहोचेपयंत जागोजागी जाशहरात करण्यात आली. शिवाय 
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आसपासच्या गावातंील प्रशतशष्ठत मंडळी आशण शकलोस्कर मंडळीचे शहतचचतक ह्यानंा पते्र पाठवण्यांत आली. त्यामुळें  
ह्या पशहल्या प्रयोगाबद्दल िार मोठी उत्सुकता रशसक मंडळीत शनमाण झाली. िशनवारी रात्री नऊ वाजता प्रयोग होता. 
गावोगावाहून तारा करून शतकीटे शरझव्हय करणाऱ्या लोकानंी शथएटरमध्ये प्रवेि केला. रात्री नऊच्या प्रयोगासाठी आठ 
वाजताच शथएटर तुटंुब भरून गेले.नारायण िकुंतलेचा पोिाख करून,रंगरंगोटी करून सज्ज होता.त्याला भेटायला 
प्रयोगाआधी िाहू महाराज आत आले. नारायणाला त्या वेिभषेूत पाहून आनंद झाला. नारायणाने त्यानंा वाकून 
नमस्कार केला ते पाहून महाराज िहणाले, “घाबरू नकोस.अण्णासाहेबाचं्या तसशबरीला नमस्कार करून त्याचंा 
आशिवाद घे. मनापासून भशूमका वठव.शकलोस्कर मंडळींच ंआशण भाऊरावाच ंनाव राख!” आशण अत्यंत समाधानाने 
आशण उत्कंठतेने शिगोशिग भरलेल्या शथएटरमध्ये जाऊन तुडंुब भरलेल्या गदीकडे एकवार बघून चवगमध्ये 
त्याचं्यासाठी ठेवलेल्या कोचात बसले. 

 
“नाटकाला सुरूवात झाली.नटी सूत्रधाराचा प्रवेि रंगंला.......संपला.....दुष्ट्यंताच्या प्रवेि झाला........ 

त्यानंतर प्रवेिाचा ड्रॉप उचलल्या गेला.... िकंुतला आपल्या मशैत्रणीसंह बागेतील झाडानंा पाणी घालते आहे असे 
दृष्ट्य शदसू लागले. िकंुतलेला बघताच पे्रक्षकानंी कडाडून टाळी शदली. ही टाळी नारयणानं िकंुतलेचे सोंग वठवले 
त्याला होती. िकंुतलेच्या सादरीकरणाला (बेअरींग) होती. नंतर शतच्या चेहऱ्याभोवती भुगंा शघरट्या घालतो आशण 
ती घाबरून सख्यानंा हाकंमारते.त्यावेळचा अशभनय सुंदर झाला.... “सखे अनसूये”.....ह्या पदाच्या वेळी कोराटंीच्या 
झाडाला अडकलेला पदर सोडवनू घेणे.....पायातं दभाकुर रूतल्यामुळे वेदना झाल्या असे दाखवणे.... जातांना 
दुष्ट्यंताकडे चोरट्या नजरेने पाहणे ह्या साऱ्या अशभनयाला पे्रक्षकाकंडून पसंतीची टाळी शमळत गेली. िाहू महाराज, 
देवल मास्तर, िकंरराव मुजुमदार, सारेच खूष झाले.नाटक एक सारखे रंगत गेले “असे वणयन पशहल्या प्रयोगबद्दल 
गोचवदराव टेंबे ह्यानंी आपल्या आत्मवृत्तात करून ठेवले. 

 
िाकंुतलचा पशहला प्रयोग रंगला.नारायणाचे पशहलेच नाटक त्याच्या उज्वल भशवष्ट्याची ग्वाही देत 

राशहले.उपस्स्थत रशसकवृदानंी अतीव समाधान व्यक्त केले. “भाऊरावाच ं नाव राख” िहणून िाहू महाराजानंी 
नारायणाला पशहल्या प्रयोगाआधी साशंगतलं, नारायणानं त्याच ंपालन केलं.त्या शदविी....पुढे अनेक वषय. 

 
अनाथ झालेल्या शकलोस्कर मंडळीला त्यांच ंसौभाग्य नारायणाच्या स्त्री भशूमकेने परत शमळालं। 

 
 

* * * 
  



 
 अनुक्रमणिका 

॥३॥ 
 

१८८० साली पुण्याच्या आनंदोद भव रंगमंशदरात शकलोस्करानंी तीन अंकी िाकंुतलचा प्रयोग केला होता. 
जणु आनंदाची सुरूवात झाली-आनंद:उद भव! त्यानंतर संपूणय िाकंुतलचा प्रयोग पूणानंद (पूणयः आनंदः) रंगमंशदरात 
केला.१९०५ साली शकलोस्कर नाटक मंडळींना पंचवीस वषय झाली.परंतु १९०१ साली भाऊराव कोल्हटकरांचा मृत्यू 
झाला. दुसरा कुठलाही चागंला नट स्त्री पाटय करायला उपलब्ध नाही.अिा पशरस्स्थतीत शकलोस्कर नाटक मंडळी 
किी चालवावी ह्याची चचता शजथे िकंरराव मुजुमदारानंा लागली होती, शतथे रौप्य महोत्सवाचे शवचार सुद्धा मनांत 
आणणं िक्य नव्हते. परंतु नारायणराव बालगंधवय कंपनीत आले. इतकेच नव्हे तर िकुंतलेची भशूमका अशतिय 
चागंल्या तऱ्हेने करू लागले तेव्हा िकंररावानंा अशधक उत्साहाने रौप्य महोत्सव साजरा करावासा वाटला तर काहीच 
नवल नव्हते. त्याप्रमाणे रौप्य महोत्सवाकरता श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकराचें नवीन नाटक शनवडले “गुप्तमंजुष”. 
नारायणरावाचंी प्रशसद्धी पुण्याला अगोदरच पोहोचली असल्याने नाटकाला लोकानंी अतोनात गदी केली. नंशदनीच्या 
वेषात नारायणाला बघताच लोकानंी कडाडून टाळी शदली. त्यावरून लोकानंा त्यानंा बघायची केवढी उत्कंठा लागली 
होती ह्याचा अंदाज यावा.सवयसामान्य पे्रक्षकांमध्ये हामोशनयम पटू भाचूभाई भाडंारे, गोचवदराव टेंबे, तबला वादक 
कातंाप्रसाद, सुप्रशसद्ध नट मोरोबा वाघोलीकर इत्यादी जाणकार होते. त्या शदविी नारायणरावाचंा आवाज नेमका 
बसला होता परंतु हा दोष त्यांनी अशतिय लीलया झाकूंन टाकला. आपल्या आवाक्यातल्या ताना, आलापी करून 
लोकानंा मंत्र-मुग्ध करून टाकले.जवारीदार सुरेल आवाज,अत्यंत लवशचक गळा,दाणेदार तान, ताल-लय ह्यांचा 
उपजत पके्कपणा ह्यानंी लोक भारावनू गेले.एकंदर गाण्यातील संथपणा आशण संयम कल्पनातीत होता. अगदी 
सवयसाधारण रागातं एखादा शवसंवादी स्वर:अिास्त्रीय स्वर, अभाशवतपणे तरीही इतक्या झोकातं लावत शक त्यामुळे 
जणु कांही त्या रागाला दृष्ट लागू नये िहणून त्या शवसंवादी स्वराची तीट लावली आहे असे वाटावे......नारायणराव 
बालगंधयवानंी आपल्या पशहल्यादियनानेच पुणे चजकून घेतले. त्यानंतर मंुबईवर स्वारी केली. शतथेही तीच गत! 
िाकंुतल, सौभद्र (अण्णासाहेब शकलोस्कर) िारदा, मृच्छकशटक (देवल) मूकनायक, गुप्तमंजुष (श्री. कृ. 
कोल्हटकर) इत्यादी नाटकांनी बालगंधवय रशसकानंा नुसते पादाक्रातं करीत गेले. भाऊराव कोल्हाटकरापेंक्षा 
काकणभर सरसच अिी प्रशसद्धी बालगंधवाची सवय दूर झाली. शकलोस्कर नाटक मंडळीच्या भरभराटीला सीमा 
राशहली नाही! 

 
नाटकातील काम करणाऱ्या नट मंडळीबद्दल त्या काळातं जनमानसातं शवशचत्र कल्पना असत. त्यामुळे 

नाटकातं काम करणाऱ्या मुलांची लग्ने जमवणे कठीण काम असे. नारायणरावाचें लग्न करून देण्याची जबाबदारी 
कंपनीने स्वीकारल्यावरच नारायणरावाचं्या आईने त्यानंा कंपनीत जायची परवानगी शदली होती. नानासाहेब 
जोगळेकर आशण कािीनाथपंत परचुरे ह्या मंडळींनी आपलेपणाने त्याचंा लग्न समारंभ घडवनू आणला. श्री. 
सखारामपंत गाणगापूरकर ह्यांची मुलगी वधू नेमस्त करण्यात आली. मुलीचे नावं लक्ष्मी. काळी–सावळी आशण 
साधारण रूपाची. सखारामपंतांचा आशण नारायणरावाचें वडील श्रीपादरावाचंा चांगला पशरचय होता. लग्न समारंभ 
पुण्यात, सागंली कराचं्या वाड्यातं १९०७ साली झाला. त्यावेळी नारायणरावाचें वय एकोणीस वषाचे होते. ह्या 
शववाहामुळे श्रीपादरावानंा आशण अन्नपूणाबाईंना तर आनंद झालाच पण शकलोस्कर नाटक मंडळीतली जबाबदार 
मंडळी देखील, एका मोठ्ा जबाबदारीतून मुक्त झालो, ह्यातं समाधान मानू लागली. 

 
“गुप्तमंजुष” नाटकाच्या वेळी एक अशप्रय घटना घडली. िकंरराव मुजुमदार आशण गोचवद बल्लाळ देवल ह्याचें 

कडाक्याचे भाडंण झाले आशण देवल कंपनी सोडून शनघून गेले. त्यामुळे देवलांचे नाट्यशिक्षण नारायणरावानंा शमळू 
िकले नाही. वास्तशवक बालगंधवांना घडवण्यात देवलांचा िार मोठा वाटा होता. पुढील आयुष्ट्यातं नारायणरावानंा 
देवलाचंा खूप िायदा झाला असता. देवलानंी नारायणरावांना शिकवायला सुरूवात केली तेव्हा गंधवाचे वय तसे 
पाशहले तर-कोवळेच होते. त्यांच्या समजूतदारपणात नव्हाळीच होती त्यात पशरपक्वतािारिी आली नव्हती. नंतरच्या 
पशरपक्व काळातं देवलांचे मागयदियन लाभते तर कदाशचत् बालगंधवाचे वेगळे दियन घडले असते. तरीही परमेश्वर कृपेने 
देवलाचंी कमतरता नंतरच्या काळातं भरून शनघाली हे ही शततकेच खरे. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
पुण्याच्या “गुप्तमंजुष” नाट्य प्रयोगाच्या दृष्टीने आणखीन एक शवशचत्र घटना घडली. शतच्याबद्दल देखील 

सागंायला हवे. प्रयोगाच्या आदल्या शदविी नारायणरावाचें मामा–दतु्तमामा बेलेकर–कंपनीच्या शबऱ्हाडी आले आशण 
रागावनू नारायणाला हाताला धरून जबरदस्तीने आपल्या शबऱ्हाडी नेले. कारण त्यांचे आशण श्रीपदरावाचें, नारायण–
रावाचं्या वशडलाचें भाडंण झाले. त्याचें, िहणजे नारायणरावाचं्या वशडलाचें िहणणे असे की दतु्तमामाने कंपनीकडून 
पैसे खाऊन नारायणाला नाटक कंपनीच रूजू केले. वडीलाचं्या मनातं नारायणाने नाटक कंपनीत जावनूये असे होते. 
कारण नारायणाचे दुसरे दोन मामा नाटक कंपनीत होते आशण शतथे त्यांना िारसा िायदा झाला नव्हता. दुसरे शदविी 
“गुप्तमंजुष” चा प्रयोग आशण आदल्या शदविी शकलोस्कर कंपनीची संगीताची मंजुषा गुप्त झालेली! त्यामुळे कंपनीतल्या 
मंडळींना बरीच चचता लागली. परंतु पुण्यांत त्यावेळी केिवराव कोगजे नावाचे एक पोलीस इन्स्पेक्टर होते. त्यानंी 
मुजुमदारानंा शदलासा शदला. नारायणरावावंर पाळत ठेवली. िकंरराव मुजुमदारानंी लोकमान्य शटळकाचं्या 
मध्यस्थीने श्रीपदरावाचंी समजूत घालून नारायणरावानंा कंपनीत परत आणले. नाटक छान पार पडले. 

 
िाकंुतल, सौभद्र, िारदा, मूक नायक इत्यादी नाकातंील स्त्री भशूमका ह्यापूवी कुणींनाकुणी अगोदर केल्या 

होत्या. नारायणरावाचं्या त्या सवयस्वी स्वतःच्या अिा नव्हत्या. सवय प्रथम त्याचंीच भशूमका असा योग श्रीपाद कृष्ट्ण 
कोल्हटकरानंी शलशहलेल्या “मशतशवकार” ह्या नाटकामुळे आला. त्यातील सरस्वतीची भशूमका त्याचंी स्वतःची स्वतंत्र 
अिी होती. देवल मास्तराचं्या पश्चात्  नारायणरावानंा शिकवण्याचे काम िकंरराव मुजुमदार आशण गणपतराव बोडस 
ह्यानंी केले. ही दोघंही मंडळी देवलाचं्या तालमीत तयार झाली होती. 

 
मशतशवकार नाटकानंतर शकलोस्कर नाटक मंडळींनीकोल्हटकराचेंच “पे्रमिोधन” नाटक रंगभूमीवर आणले. 

नाटकाची रंगीत–तालीम बघून कोल्हटकर स्वतः समाधानी नव्हते िहणून त्यानंी कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाशडलकर ह्यांना 
तालमी घेण्याची शवनंती केली. बालगंधयवाच्या दृष्टीने हा एक िार चागंला योग होता. दोघांना एकमेकांची:त्याचं्या 
कलादृष्टीची, चागंली ओळख पटली. बालगंधवाची अशभनयपटंुता आशण गायनातले सौंदयय काकासाहेब 
खाशडलकरानंा जवळून बघायला शमळाले. शिवाय खाशडलकराचं्या शिकवण्याच्या पद्धतीने नारायणरावाचंा खूप 
िायदा झाला. देवलानंी घट ट घातलेल्या पायावर बारीक सारीक कलाकुसर करून खाशडलकरानंी त्याचं्या 
अशभनयाची इमारत अशधक देखणी केली. त्याचं्या अशभनयाला खाशडलकरानंी सौंदयय शदले. तर नारायणरावाचं्या 
अशभनय क्षमतेमुळे आशण गोड गायनामुळे खाशडलकरानंा संगीत नाटके शलशहण्याची स्िूती शदली. त्या काळापयंत 
खाशडलकरांची गद्य नाटके खूप लोकशप्रय झाली होती. लोकाचंी त्यांच्याकडून संगीत नाटकाची अपेक्षा होती. 
खाशडलकरांचे नाट्य लेखन आशण बालगंधवाचे अशभनय–पटुत्व एकत्र यावे असे लोकानंा वाटत होते. 

 
खाशडलकरानंा संगीत नाटक शलशहण्याची आवशयकता वाटावी अिी आणखीन एक घटना त्या काळातं 

घडली. शकलोस्कर नाटक मंडळीच्या पे्रमिोधन ह्या नाटकाच्या तालमीच्या वेळी बालगंधवाचा आवाका शकती मोठा 
आहे हे खाशडलकरानंा अनुभवायला शमळाले. महाराष्ट्र नाटक मंडळी त्या काळात खाशडलकरानंी शलशहलेली–सवाई 
माधवराव ह्याचंा मृत्यू, कीचकवध, भाऊबंदकी, काचंनगडची मोहना, बायकाचें बंड:अिी एकाहून एक सरस गद्य 
नाटके सादर करीत होती. शकलोस्कर संगीत नाटकाच्या तोडीचे ते प्रयोग होत असत. खाशडलकर नाट्याचायय िहणून 
हया नाट्यकृतींने गाजले होते. शिवाय शटळकाचें भक्त:केसरीमध्ये जळजळीत अग्रलेख शलशहणारे तेजस्वी राजकारणी 
अिीही त्यांची ख्याती झाली होती. परंतु एक शदवस नरचसह चचतामण केळकर आशण खाशडलकर ह्याचं्या मध्ये 
एकाएकी तीव्र मतभेद झाले. त्याच्या पशरणामी खाशडलकरानंी केसरीमधली नोकरी सोडली आशण दुसऱ्या 
शदवसापंासून नाटक शलहावयास सुरूवात केली. नाटकाचं नावहोते. “संगीत मानापमान” त्यानंा संगीतातील िारसे 
गिय नव्हते. त्यामुळे शकलोस्कर, देवल, कोल्हटकर ह्याचं्या सारखे स्वतःपदे रचून त्याला संगीतबद्ध करणे.त्याचं्या 
दृष्टीने अवघड काम होते. स्वतः चागंले लेखक असल्यामुळे नाटकातंील पद्य ते रचू िकत होते. पण चाली देण्याकरता 
दुसऱ्या कुणाची मदत आवशयक होती. शिवाय संगीत नाटकातंील पदे तयार करण्याचे तंत्र त्यांना शततकेसे अवगत 
नव्हते. िहणून त्यानंी प्रथम नांदीची दोन पदे तयार करून शकलोस्कर मंडळीत आणली.“नमन नटवरा” आशण “मोद 
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हराचा पे्रम वाढवो” ही ती दोन पदे. ह्या पदानंा शचतोबा गुरव ह्यानंी संगीतबद्ध केलं. परंतु त्या काळातंली पद्धत वेगळी 
होती. आधी त्या त्या प्रसंगाला अनुरूप अिा चाली शनवडायच्या आशण त्या चालींवर िब्द चढवायचे. शकलोस्कर:देवल 
इत्यादींना स्वतःच चाली शनवडायच्या असल्याने दुसऱ्या कुणाची गरज पडली नाही. खाशडलकरानंा मात्र गोचवदराव 
टेबे ह्याचंी मदत घ्यावी लागली. टेबेस्वत:प्रशसद्ध हामोशनयम वादक िहणून महिूर होते. त्याचं्या मदतीने 
खाशडलकरानंी मानापमान मधली पदे तयार केली. 

 
रीतसर, खाशडलकरानंी शलशहलेल्या मानापमान नाटकाचं वाचन झालं. हे वाचन गणपतराव बोडस ह्यानंी 

केलं. सवांना नाटक आवडलं हे सागंायला नकोच. पात्र रचना ठरवण्यातं आली. त्यातं भाशमनीची प्रमुख भशूमका 
बालगंधवय:धैययधर नानासंाहेब जोगळेकर:लक्ष्मीधर, गणपतराव बोडस अिी प्रमुख पाते्र शनवडल्या गेली आशण 
काकासाहेबानंी मानापमान नाटकाच्या तालमी घ्यायला सुरूवात केली. 

 
खाशडलकर िार शिस्तशप्रय होते आशण बालगंधवय शततकेच अघळपघळ. त्यामुळे सुरूवातीसुरूवातीला 

दोघाचें खटके उडत:अथात काकासाहेबाचं्या समोर कुणाची बोलायची प्राज्ञा नव्हती. तालमींना सगळ्यानंी वेळेवर 
हजर रहावे ह्यावर त्याचंा कटाक्ष असे. जिा तालमी ठराशवक वेळी सुरू होत तिाच त्या ठराशवक वेळी बंद होत. 
खाशडलकर तालमी िार सुरेख घेत. प्रत्येक पात्राला त्याचं्या भशूमका समजावनू देत. वाक्याचंी:पदाचंी िोड करून 
त्याच ंममय समजावनू सागंत. त्यामुळे तालमी देखील पशरणामकारक होत. देवलांची पद्धत आशणकाकासाहेबाचंी पद्धत 
ह्यात हा महत्त्वाचा िरक होता. देवल वाक्याचे आघात सांगत, अस्क्टंग करून दाखवत तर खाशडलकर त्याबरोबरच 
त्या वाक्याचे:त्या प्रसंगाचे आशण एकंदर पशरणामाचे सुंदर शववेचन करून नटानंा त्या भशूमकेत शिरायला शिकवत. 
त्याचं्या सागंण्यामुळे धैययधर:लक्ष्मीधर, भाशमनी ह्या सवांची कामे सुरेख होत. खाशडलकरानंी गणपतरावानंी बोडस 
ह्याचं्या लक्ष्मीधराच्या कामातं रंगभरला तर जोगळेकरानंी धैययधर त्याचं्या मनाप्रमाणे उभा केला. त्याचंा आवाज 
भशूमकेला योग्य असा चढा होता—त्याचबरोबर मधुर आशण रसपशरपोषक असा होता. बालगंधवांना ते सुरेख साथ देत. 
नाटकातील प्रमुख पात्र–धैययधर:भाशमनी:लक्ष्मीधर–खाशडलकरानंी खूप मेहनत घेऊन सुरेख बसवली त्यामुळे नाटक 
रंगणार ह्याची खात्री तालमीतच वाटू लागली. सवय ठाकठीक झाल्यावर शकलोस्कर नाटक मंडळीचा मानापमान 
नाटकाचा प्रयोग मंुबई मुक्कामी शरपन शथएटरमध्ये बारा माचय १९११ ह्या शदविी जाहीर झाला. नाट्याचायय खाशडलकर 
ह्याचें पशहले संगीत नाटक:आपल्या गायनाशभनयामुळे गाजलेल्या बालगंधवाची प्रमुख भशूमका आशण हामोशनयम 
वादनामुळे प्रशसद्धीच्या शिखरावर असलेले गोचवदराव टें बे ह्याचें संगीत असा शत्रवेणी संगम असलेल्या नाटकाला 
रशसकानंी गदी केली नसती तरच नवल. प्रयोग जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या शदविीच नाटकाची सगळी शतशकटे खपली. 
इतकेच नव्हे तर दुसऱ्या–शतसऱ्या प्रयोगाची पण शतशकटे संपली. 
 
 

* * * 
  



 
 अनुक्रमणिका 

॥४॥ 
 

बारा माचय १९११ रोजी मंुबईच्या शरपन शथएटरमधे संगीत मानापमानचा पशहला प्रयोग जाहीर झाला. बघता ं
बघता ं सवय शतशकटे खपली. शकलोस्कर नाटक मंडळींच्या शबऱ्हाडी सगळी धावपळ! त्या शदविी शकलोस्कर नाटक 
मंडळींचे गावोगावंचे स्नेहीमंडळी मंुबईत कंपनीच्या शबऱ्हाडी जमली. मंडळीचे शबऱ्हाड एखाद्या लग्न मंडपासारखे 
गजबजनू गेले. सगळीकडे एकच उत्साह ओसंडून वहात असता बातमी आली की बालगंधवाची एकुलती एक 
शचमुकली कन्या तडकािडकी वारली! 

 
सगळे जण सुन्न होऊन गेले. शकलोस्कर मंडळीतील ज्येष्ठ काययकते नारायणरावाचं्या सातंवनासंाठी जमले. 

नारायणराव खाली मान घालून बसले हाते. बारा तारखेचा िुभारंभाचा प्रयोग बंद ठेवावा असे सवानुमते ठरले. 
िकंररावानंी तसे बालगंधवांना सागंताच—बालगंधवय एकदम मान वर करून िहणाले.. “झालं ते झालं! नाटक बंद 
ठेव ूनका!” आपल्या एकट्याच्या दुःखामुळे अनेक रशसकांचे सुख किाला शहरावनू घ्यायचे? त्याचंा शवरस किाला 
करायचा? अिा वृत्तीने नारायणरावानंी आपले दुःख शगळून टाकले आशण रंगायला गेले. त्या शदविीचा शरपन शथएटर 
मधला मानापमान नाटकाचा प्रयोग अशतिय गाजला. लोकाचं्या पसंतीला उतरला. नारायणरावानंी खाशडलकरानंा 
अपेशक्षत असलेली भाशमनी:खाशडलकराचं्या शिकवण्याबरहुकूम उभी केली. गद्य आशण गायन प्रभावीपणे अशभशनत 
केले. बालगंधवाच ं प्रत्येक गाणं एकाहून एक सरस होत गेलं. भाशमनीचा आढ्यतेखोरपणा शजतका उन्मत्तपणे 
दाखवला शततकाच वनमालेचा हळुवारपणा लोकांच्या नजरेत भरला. धैययधराबरोबरचा िृगंाराचा भाग देखील खूप 
सुरख रंगवला. गणपतराव बोडसाचंा लक्ष्मीधर पाहून लोकांची हसून हसून मंुरकंुडी वळली नारायणराव:गणपतराव 
आशण नानासाहेब जोगळेकर ह्यानंी जणू:आपआपल्या जीवनातंली सवात्कृष्ट भशूमका केली. १९११ साली मानापमान 
नाटक रंगले ते आजपावेतो रंगतच आले आहे. 
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नाट्य णमकलद–गोकवद बल्लाळ देवल 

 
 नारायणाचा रंगभमूीवरचा प्रवेिच मुळी देवलाचं्या मागयदियनाखाली झाला. त्यानंी नारायणाला–स्त्री हसते किी, 
रडते किी, हंुदके किी देते, कृशत्रम कोप कसा प्रगट करते, लाडात किी येते, लाजते किी सारे शिकवले. वारंवार 
त्याच्याकडून करवनू घेतले. अवलोकन िक्तीची महती साशंगतली.... देवळात: घाटावर:शवशहरीवर:संस्थाशनकाचं्या 
घरी:समाजातील सवय स्तरातंील स्त्रीयाचें अवलोन करायची संधी शदली. 
 
 नारायणाच्या स्त्रीभशूमकानंा अनेक पैलंूनी घडवले. त्याचा भरभक्कम पाया रचला. 
 

सौजन्य : श्री. वसंतराव उदगावंकर, सागंली. 
 

मानापमानातंील संगीत योजना ह्यापूवीच्या संगीत नाटकापेंक्षा वेगळी होती. तरीही रसपशरषोषक होती 
िहणून ख्याल गायकीच्या पद्धतीची असूनही सवयसाधारण लोकानंा पसंत पडली. नाट्यपूणय कथानक, सुस्पष्ट 
स्वभावशचत्रण, आशण सौभद्र रंगभमूीवर आल्यानंतर इतर नाटकातं न शदसलेली िृगंाररसाचंी खुलावट ह्या मानापमान 
नाटकाच्या जमेच्या बाजू होत्या. वरपागंी रुक्ष शदसणाऱ्या खाशडलकराचें अंतरंग शकती नजाकती आहे त्याची प्रचीती 
ह्या नाटकातं शदसली. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकराचं्या “मशतशवकार” आशण “पे्रमिोधन” ह्यातल्या भशूमका पूवी कोणी 
केल्या नव्हत्या:बालगंधवांनी त्या प्रथम रंगवल्या. त्या भशूमकेत ते िार मोहक शदसत होते. िार मंजुळ गात होते. पण 
त्या भशूमकाचें अंतरंग रशसकावंर छाप पाडण्यासारखे समृद्ध नव्हते. मानापमानने ही कमतरता भरुन काढली. ह्या 
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नाटकातील पद्याइतकेच, चकबहुना त्याही पेक्षा जास्त, गद्य समथय होते आशण खाशडलकराचं्या शिक्षणामुळे 
नारायणरावानंा ते गद्य प्रभावीपणे रशसकासंमोर माडंता आले. 

 
नारायणरावाबंरोबर मानापमान नाटक रंगवण्यात नानासाहेब जोगळेकर ह्यांचा सुद्धा िार मोठा वाटा होता. 

त्याचंा आवाज चढा असला तरी मधुर आशण रसपशरपोषक असा होता. बालगंधवाबरोबर ते अत्यंत समरसतेने गात 
आशण त्याचं्या प्रमाणे प्रसंगािी तादात्िय होऊन भशूमका वठवीत. त्यातल्यात्यात िृगंाराचे प्रवेि दोघंही भशूमकेिी 
एकरूप होऊन वठवीत असल्याने िार सुंदर होत. 

 
नानासाहेब जोगळेकरानंी बालगंधवाच्यापूवी शकलोस्कर नाटक मंडळीत प्रवेि केला होता. भाऊराव 

कोल्हटकरानंा त्यांचे गाणे आवडल्यामुळे त्यानंी लोकमान्य शटळकाचं्या मध्यस्थीने जोगळेकरानंा शकलोस्कर नाटक 
मंडळीत आणले होते . त्यामुळे शकलोस्कर मंडळीना एक चांगला नायक शमळाला होता. मानापमान नाटकामुंळे त्याचें 
नाट्यगुण लोकाचं्या नजरेत भरले. जवळ जवळ आठ मशहने मानापमानचे प्रयोग प्रंचड गदीत सरू असतानाच नोव्हेंबर 
मशहन्यात काशवळाचा शवकार होऊन जोगळेकरांचा करूण अंत झाला! शकलोस्कर मंडळींवर िार मोठा आघात झाला. 

 
भाऊराव कोल्हटकरानंतर शकलोस्कर नाटक मंडळीची धुरा नानासाहेब जोगळेकर सांभाळीत होते. त्याचं्या 

मृत्यूनंतर ही जबाबदारी नारायणराव बालगंधवय: िकंरराव मुजुमदार आशण गणपतराव बोडस ह्याचं्याकडे आली. 
त्याचप्रमाणे जोगळेकराचं्या पश्चात्  गोचवदराव टेंबे नवीन नायक िहणून रूजू झाले. मानापमान नाटकाच्या अपूवय 
यिानंतर खाशडलकरानंी दुसरे संगीत नाटक शलशहले—“संगीत शवद्याहण!”कच–देवयानीच्या पौराशणक कथेवर 
आधाशरत हे नाटक होते. ह्यातील चाली बालगंधवय:भास्करबुवा बखले गोचवदराव टें बे ह्याचं्या होत्या. गोचवदरावाचं्या 
बरोबरच कृष्ट्णराव गोरे नावाचे चांगले गाणारे नट नाटक मंडळीत आले होते. शवद्याहरण नाटकात गोरे 
िुक्राचायय:बालगंधवय–देवयानी:गोचवदराव–कच आशण गणपतराव–शिष्ट्यवराची शवनोदी भशूमका अिी योजना झाली. 
१९१३ साली मे मशहन्यात शबद्याहरण नाटकाचा पशहला प्रयोग पुणे येथील शकलोस्कर नाट्यगृहातं झाला. हाही प्रयोग 
खूप रंगला आशण मानापमान प्रमाणे ह्याही प्रयोगाला सपाटून उत्पन्न होऊलागले. श्री. कृष्ट्णराव गोरे ह्याचें िुक्राचायाचे 
काम शविषे गाजले. दरियान िकंरराव मुजुमदार आशण बालगंधवाशद मंडळीत अनेक गोष्टीत मतभेद झाले. पशरणामी 
बालगंधवय: गणपतराव बोडस आशण गोचवदराव टें बे ह्यानंी शकलोस्कर मंडळी सोडून वेगळी कंपनी स्थापन करण्याचे 
ठरवले. हा शवचार त्यानंी बोलून दाखवल्यावर त्याबाबतीत अनेक शहतकत्यांनी उलट सुलट शवचारशवशनयम केले. 
शकलोस्कर नाटक मंडळी एकसंध ठेवायचा प्रयत्न अनेक स्तरावरून झाला.त्यात रामगणेि गडकरी, िाहू महाराज, 
तात्यासाहेब–न. शच. केळकर ही मंडळी प्रमुख होती. पण ह्या मंडळींना यि आले नाही. बालगंधवय:गोशवदराव टेंबे 
आशण गणपतराव बोडस ह्यांनी शकलोस्कर नाटकमंडळींना रामराम ठोकून नवीन कंपनी काढली. नाट्याचायय 
खाशडलकरानंी सुचवल्याप्रमाणे नवीन कंपनीचे नाव–“गंधवय नाटक मंडळी” ठेवण्यात आले. स्थापनेचा शदवस होता 
पाचजुलै १९१३. पेणचे इनामदार शवनायक शिवराम धारकर ह्याचं्याकडून बालगंधवानी भाडंवल शमळवले. हे पशहले 
कजय! कोल्हटकराचें “गुप्तमंजुष”“मशतशवकार”“भकूनायक” देवलाचें “मृच्छकशटक”“िापसंभ्रम”“िारदा” 
खाशडलकरांचे “मानापमान”“शवद्याहरण”इत्यादी नाटकेकरायचे गंधवय कंपनीने ठरवले. त्याप्रमाणे १९१३ साली तीन 
सप्टेंबरला “मूक नायक” ह्या नाटकाच्या प्रयोगाने गंधवय नाटक मंडळी लोकासंमोर आली. शकलोस्कर कंपनीतून 
रागावनू शनघून गेलेले देवल मास्तर गंधवय कंपनीत आले. त्याचं्या मागयदियनाखाली तालमी झाल्या असल्याने 
“भकूनायक” नाटक बेिाम रंगले. एकापाठोपाठ एक नाटके रंगत गेली आशण गंधवय नाटक मंडळीचे नाव सवयतोमुखी 
झालं. वषयभर व्यवस्थापकाचे काम संभाळल्यावर चत्रबकराव साठे शनवृत्त झाले आशण बाळासाहेब पंशडत त्याचें कामं बघू 
लागले. त्यानंी बागंधवाचे खूप कोड कौतुक केले. त्यापायी अिाट पैसा खचय होऊलागला. ह्यातील बहुतािं खचय 
बालगंधवय स्वतः करीत त्यामुळे हळूहळू कुरबूर सुरू झाली. गोचवदराव टेंबे ह्यानंी त्यावर खरपूस टीका केली, कुरूबुरी 
वाढत गेल्या. तिातं गोचवदरावाचंा आवाज त्रास देऊलागला. त्यानंा गाणे िक्य होइना िहणून त्यानंी कंपनीच्या 
मालकीतून आपले अंग काढून घेतले. 
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स्थापनेपासून केवळ दोन वषात गंधवय मंडळीला तडा जायला सुरुवात झाली. बालगंधवाचे एकंदर गोष्टींकडे 
िारसे लक्ष नसे. शिवाय गणपतराव बोडसाचंी कडक शिस्त आशण बाळासाहेब पंशडत–व्यवस्थापक ह्यांची बेछूट 
वागणूक, त्यामुळे गंधवातला नटवगय िारसा समाधानी नव्हता. दरियान देवलानंी त्याचं्या जुन्या “िाल्गुनराव अथात 
तसशबरीचा घोटाळा” ह्या गद्य नाटकाला संगीताचा साज चढवून, थोडा िेरिार करून “संगीत संशयकल्लोळ” नावाने 
नवीन नाटक बसवायला सुरुवात केली. तेव्हा बालगंधवाना प्लूरसीचा शवकार जडला. ते नाटकातं शनदान काहंी 
मशहनेतरी काम करू िकणार नव्हते. त्याचंी उणीव भरून काढण्याकरता भास्कर बुवा बखले ह्याचंा पट्टशिष्ट्य “मास्तर 
कृष्ट्णा” हा बुबाचं्या पुढाकाराने गंधवय मंडळीत सामील झाला आशण लगेच त्याने देवलाचं्या िारदा नाटकातं िारदेची 
भशूमका केली. बालगंधवाची प्रकृती सुधारल्यावर देवलानंी संियकल्लोळ नाटकाच्या तालमींना सुरुवात केली, नाटक 
तयार झाले पण पशहल्या प्रयोगापूवीच देवलाचें १४ जून १९१६ रोजी शनधन झाले. अत्यंत रसपूणय नाट्यपदे रचणारे, 
वास्तववादी शचत्रण नाटकातूंन करणारे, समथयपणेतालीम घेवनू  नाटक बसणारे देवल वारले. त्याचंी उणीव गंधवांना 
जाणवली. ते शलहून देणार असणारे “वत्सला हरण” नावाचे संगीत नाटक तसेच राशहले. शिवाय एक चागंला तालीम 
मास्तर जगातून नाहीसा झाला. 

 
१९१६ सालापासून मंुबईला संियकल्लोळ नाटकाचे प्रयोग सुरू झाले. नाटक अशतिय रंगत असे. त्यातं 

अशश्वनिठेह्या गायक नटाची भशूमका गोचवरावाचं्या ऐवजी गंधवय नाटक मंडळीत नव्याने प्रवेि केलेल्या दत्तोपंत पेठकर 
ह्यानंी केली. िाल्गुनराव गणपतराव बोडस, रेवती–बागंधवय, कृशत्तका–सदाशिव रानडे अिी पात्र योजना होती. 
“एक उत्कृष्ट शवनोदी नाटक” असा मान ह्या नाटकाने शमळवला. रेवतीच्या खेळकर आशण िृगंाशरक भशूमकेत 
बालगंधवांनी बहार उडवनू शदली! गणपतरावानंी त्यांना खूप चागंली साथ शदली. आपल्या “गंभीर” वागण्याने आशण 
बोलण्याने त्यानंी शवनोद शनमाण केला–स्वतः शवनोदी न राहता! शिवाय पौराशणक भशूमकेतून बाहेर पडून अद्यावत्  
साज िृगंार बालगंधवाना करायला शमळाल्याने त्यांचे एक वेगळे रूप रशसकासंमोर सादर झाले. 

 
नोव्हेंबर मशहन्यातं संियकल्लोळ गाजत असतानंाच शडसेंबर मशहन्यात खाशडलकराचं्या नव्या–“संगीत 

स्वयंवर” नाटकाचा प्रयोग जाहीर झाला. बालगंधवय:खाशडलकर आशण भास्करबुवा बखले हे अशतश्रेष्ठ शत्रकूट ह्या 
नाटकािी संबंशधत होते. त्यात कृष्ट्ण–बोडस, रुस्ख्मणी, बालगंधवय भीष्ट्मक–जगन्नाथबुवा पंढरपूरकर, रुक्मी दत्तोपतं 
पेढकर, महाराणी–रघुवीर सावकार, स्नेहलता–रानडे आशण शदनेश्वर ज्योशतषी देवधर अिी पात्र रचना होती. पण 
प्रत्यक्षातं बालगंधवय–रानडे पंढरपूरकरबुवा ही खरी आकषयक पात्र होती. त्यातही रूस्ख्मणीला ह्या नाटकातं 
खाशडलकरानंी खूप महत्त्व शदल्यामुळे आशण बालगंधवांना मनसोक्त गायनाची पदे त्यांनी आशण भास्करबुवानंी 
शदल्यामुळे स्वयंवर हे पूणयतः बालगंधवांचेच नाटक होत असे. शिवाय सजावट रंगमंच:कपडेपट ह्यातं गंधवांनी अगदी 
खुला हात ठेवला होता त्यामुळे सवयच बाबतीत “स्वयंवर िहणजे स्वयंवर” वाटावं अिा थाटांत स्वयंवरचे प्रयोग होत. 
“मानापमान” आशण “शवद्याहरण” पेक्षा ह्यातंीलिृगंाराची जात थोडी वेगळी आहे. त्याला त्यागाचे कोंदण आहे. 
बालगंधवय हा िृगंार अशतिय उच्च पातळीवर नेऊन खुलवत. त्या दोनही नाटकापेंक्षा ह्यातील गाणे देखील वजनदार 
होते. त्यातं कुठेही रुक्षता नव्हती. ह्या नाटकाने मराठी माणसाला तर भरुळ पाडलीच पण महाराष्ट्रीयेतर जमातीत 
सुद्धा ह्या नाटकाबद्दल आकषयण शनमाण झाले—बालगंधवय महाराष्ट्राचे न राहता सवांचे झाले हे िार मोठं यि स्वयंवर 
नाटकाने बालगंधवांना शमळवून शदलं. अमाप पैसा ह्या नाटकाने गंधवय कंपनीला शमळला. आपल्या एकट्याच्या 
खादं्यावर नाटक तोलुन नेण्याची िक्ती बालगंधवांनी ह्या नाटकाद्वारे दाखवली. त्याचं्या बद्दलचा कौतुकाचा काळ 
संपून भक्तीचा काळ सुरू झाला! अलाशदयाखाँ सारखे िास्त्रीय संगीतातील आचायय स्वयंवराच्या प्रयोगाला आवजूयन 
हजर राहू लागले! त्यातील संगीताचा आस्वाद घेण्याकरता. 

 
स्वयंवराचे असे वैभविाली दियन घडवीत असतां बालगंधवांनी राम गणेि गडकरी ह्याचं्या जवळ नवीन 

नाटकाची मागणी केली. िालू िलेे आशण दागदाशगन्यानंी नटलेली वैभविाली राजकन्या अशभशनत करणाऱ्या 
बालगंधवांना गडकरी िहणाले “माझ्या नाटकातं तुिहाला िाटके लुगडे नेसून दळावे लागेल! आहे कबूल?”त्यावर 
बालगंधवय िहणाले–“देवा, िाटके लुगडेच काय, गोणपाट नेसून देखील काम करायला तयार 



 
 अनुक्रमणिका 

आहे!”गडकऱ्यानंी“एकच प्याला” नावाच ं नाटक बालगंधवांकरता शलहायला सुरवात केली आशण नाटक हाती 
पडताच त्याचं्या तालमींना सुरवात झाली. गद्यभाग हाती आला होता पण पदे शमळाली नव्हती. दरियान गडकऱ्यानंा 
क्षयाचा शवकार जडून त्यांची प्रकृती खालावली. तेव्हा त्याचें शमत्र शवठ्ठल सीताराम गुजयर ह्यांनी एकच प्याला मधील 
गाणी तात्पुरती केली. गडकऱ्यांची तब्येत सुधारल्यावर कायम स्वरूपाची पदे गडकरी मास्तर करून देणार होते. 
तालमी जोरात सुरू झाल्या. गणपतराव बोडस, सुधाकर, बालगंधवय चसधू, रामलाल–पंढरपूरकर बुवा, तळीराम–
देवधर गीता–रानडे अिी पात्र योजना झाली. नाटकाचा पशहला प्रयोग १९१९ सालच्या िेबु्रवारी मशहन्यातं बडोद्याच्या 
महाराजांसमोर करायचे ठरले. त्याप्रमाणे महाराजासंमोर तो प्रयोग झाला. पशहल्या प्रयोगाची तारीख होती वीस 
िेबु्रवारी १९१९. महाराजानंा प्रयोग खूप आवडला. खंूष होऊन त्यानंी गंधवय मंडळींनानेहमीपेक्षा दोन हजार रूपये 
जास्त शदले. परंतू दुदेवाने त्यावेळी गडकरी शजवंत नव्हते. बरोबर एक मशहना आधी २३ जाने. १९१९ रोजी सावनेर 
येथे त्याचें शनधन झाले. 

 
बडोद्याचा प्रयोग यिस्वी करून गंधवांनी मंुबईला प्रयोग करायला सुरवात केली. ह्या एकच प्यालाचे शवराट 

दियन मंुबईकरानंा घडताच भयंकर खळबड उडाली. िारदा आशण कीचकवध ह्या नाटकाचा अपवाद सोडला तर अिी 
खळबळ ह्यापूवी कधीच उडाली नव्हती. दारूचा भयानकपणा इतक्या “तेजस्वी” पणाने ह्यापूवी कुणीच दाखवला 
नव्हता. शवनोदी नट िहणून शवख्यात असलेल्या गणपतरावाचंी सुधाकराची िोकरसपूणय भशूमका, पंढरपूरकरबुवाचंी 
धीर गंभीर भशूमका:तळीरामाच्या कामातील देवधराचंा शवनोद रानड्यांची आतापयंत साकार केलेल्या भशूमकेपेक्षा 
सवयस्वी वेगळी तेजस्वी गीता आशण आजपयंत राणी महाराणीच्या वैभविाली शदमाखात नमयिृंगार सजवीत आनंदानं 
गात असलेल्या बालगंधवांची कारूण्यमय चसधूसारेच पे्रक्षकानंा अवाक्  करून सोडणारे होते. “मानस का ंबशधरावे?”हे 
करूण पद िहणत प्रवेि करणारी कारूण्यमय मूती पे्रक्षकानंा ढवळून टाकत असे. आतापयंत नमयिृगंारात आनंदानं 
पोहत असणारे पे्रक्षक गंधवाबरोबर ढसाढसा रडायला तयार होत होते. बालगंधवांनी वेगळ्या स्वरूपात त्यानंा चजकून 
घेतलं! 

 
रामगणेिगडकऱ्याचं्या आशण त्यानंी रंगवलेल्या, एकच प्याला नाटकातंील चसधूच्या संदभात कशववयय 

कुसुमाग्रज िार सुंदर आशण शततकेच सडेतोड भाष्ट्य करून गेले. ते िहणाले—“रामगणेि गडकरी िहणजे प्रशतभेचे 
जंगल!” एकच प्याला नाटकांतही ही जंगलाची छाया शदसते. पण ह्या जंगलातं गडकऱ्यानंी एक नाजुक वेल मोठ्ा 
नजाकतीने जोपासली आहे. ती िहणजे चसधूची व्यशक्तरेखा!शतच्या रेखाटनात रागंडेपणाचा अंिही नाही. आहे ते 
स्त्रीत्त्वाचे एक तरल, हृदयस्पिी असे करूणामय दियन!” 

 
हे दियन एकच प्यालामधे गडकऱ्यानंी िब्दबद्ध केले!.......बालगंधवांनी त्याला मूतय स्वरूप शदले! 

 
 

* * * 
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॥५॥ 
 

गणपतराव बोडस हे राम गणेि गडकरी ह्याचें शमत्र होते. स्वतःला बालगंधवांपेक्षा जवळचे समजत होते. 
स्वाभाशवकच त्यानंा आशण बालगंधवांना समोर ठेऊन गडकऱ्यानंी नाटक शलशहलं असणार आशण बालगंधवांपेक्षा 
“एकच प्याला” ह्या नाटकातं स्वतःला जास्त महत्त्वाची भशूमका असणार अिी गणपतराव बोडस ह्याचंी कल्पना. परंतु 
बालगंधवांनी साकारलेली चसधू इतशक अप्रशतम होती शक सवय नाटक चसधूच्या भोवती भोवतीशिरत राशहले. तेव्हा 
गणपतरावाचें स्नेही नटवयय चचतामणराव कोल्हटकर गमतीनं िहणाले— 
 

“गणपतराव, गडकऱ्यानंी तुमच्यासाठी शिवलेला कोट नारायणरावाचंा अंगाला शिट ट बसला.” 
 
नाटकातं शवनोदी काम करणे त्या मानाने पुष्ट्कळ सोपे असते पण करुण भशूमका वठशवणे महाकठीण. 

बालगंधवय हे कठीण काम अशतिय सहजतेने करायचे.खऱ्या नटाची कसोटी हे करुण काम कसे करतो ह्यावरच होत 
असते. नारायणराव बालगंधवय ह्या परीके्षत १०० टके्क माकय  शमळवनू उतरले होते. “एकच प्याला” नाटकातंील चसधू 
िहणजे खऱ्या आययललनेची प्रशतमा होती. पतीला दारूच्या व्यसनापासून वाचवण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न ती 
करते.त्यासाठी अनेक यातना, वाटेल तो अपमान ती सहन करते आशण पतीपासून शवभक्त होण्याचे नाकारते. स्वतःचा 
आशण आपल्या शचमुकल्या अपत्याचा बळी देते. ही भारतीय स्त्रीची प्रशतमा बालगंधवय जीव तोडून साकार करीत होते. 
आतापयंतच्या अनेक भशूमकातूंन वेगळी भशूमका त्यानंी दैशदप्यमान रीशतने सादर केली. पे्रक्षकानंा मुक्तपणे अश्रु 
शवमोचन करायला लावणारी ही भशूमका त्याचं्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवीत असे. गडकऱ्याचें एकच 
प्याला आशण बालगंधवांची चसधू ही दृष्ट लागण्यासारखी जोडी जमली होती. 

 
“एकच प्याला” च्या अपूवय यिानंतर खाशडलकराचें “द्रौपदी” नाटक गंधवांनी सादर करायचे ठरवले. 

त्याच्या तयारीसाठी गंधवांनी अिाट खचय केला. कपडे पट, रंगमंचाची सजावट, राजाचें मुकुट इत्याशदसाठी होणारा 
हा खचय गंधवय मंडळीचे भागीदार आशण अशतिय व्यवहारी अिा गणपतराव बोडसानंा मुळीच पटला नाही.त्याचें आशण 
नारायणराव बालगंधवांचे ह्या बाबतीत वारंवार खटके उडू लागले. त्याचे पयावसान िवेटी गणपतरावानंी भागीदारी 
सोडण्यातं झाले. नारायणराव एकटे मालक झाले. मग काय? किालाच धरबंध राशहला नाही. गंधवय नाटक मंडळीचे 
त्या काळातले व्यवस्थापक बाळासाहेब पंशडत ह्यानंी बालगंधवांना आवर घालण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. ह्या 
उलट असा प्रयत्न करू पाहणाऱ्या गणपतराव बोडस ह्याचं्यािी ह्या बाबतीत नाराणरावाचंी बाजू घेऊन हुज्जत घालत 
असत. ह्यामुळे दोन गोष्टी झाल्या. गणपतरावासंारखा एक चागंला नट आशण त्याहीपेक्षा उत्तम नाट्यशिक्षक आशण 
तालीममास्तर कंपनी सोडून गेला आशण नारायणरावानंा मोकळे रान शमळाले. त्याचे दूरगामी पशरणाम गंधवय नाटक 
मंडळींना भोगावे लागले. बाळासाहेब पंशडताचंा मनमानी कारभार, आशण नारायणराव बालगंधवांचा त्याचं्यावर 
असलेला अंधशवश्वास! पशरणामी गंधवय मंडळीवर एक लाख ऐंिी हजार रूपयांचे कजय झाले. त्यापैकी बरीच रक्कम जबर 
व्याज दर कबूल करून उचलली होती आशण त्यातंही महद आश्चयाची गोष्ट िहणजे बालगंधवांना त्याची िहणावी तिी 
कल्पना नव्हती. कारण बाळासाहेब कोणते व्यवहार करीत ह्याची त्यानंी कधी चौकिी केली नव्हती.बाळासाहेबानंा 
देखील त्यानंा चालू असलेल्या व्यवहाराची कल्पना द्यावी ह्याची आवशयकता वाटली नव्हती. त्यामुळे गंधवय मंडळींना 
इतकं कजय झालं आहे ह्याचीच जाणीव त्यानंा नव्हती. ही जाणीव झाली अशतिय अपमानास्पद पशरस्स्थतीत. 

मंुबईचा लाबंलेला मुक्काम हलवून कंपनी पुण्याला जायला शनघाली. सवय सामानाची बाधंाबाधं झाली आशण ते 
स्टेिनवर नेण्याची तयारी करीत असताचं एका सावाकाराच्या पठाणाने ते सामान अडवले!! त्या प्रकारामुळे गंधवय 
कंपनीच्या कजाचा बभ्रा सवय मंुबई भर झाला. सावकाराच्या पठाणाने सामान अडवले ह्याची चचा मंुबईभर होऊ 
लागली. नारायणराव आशण सवयच मंडळी आश्चययचशकत आशण भयभीत झाली. ह्या महत्त्वाच्या प्रसंगी ज्याचं्यामुळे हा 
प्रसंग ओढवला ते बाळासाहेब पंशडत, त्याचं्यावरील पैिाच्या अिरातिरीच्यामामल्यात सोलापूर मुक्कामी कोटयकेसमधे 
गंुतले होते. त्या खटलाच्या शनकाल नेमका तेव्हाच लागून त्यांना तुरूगवासाची शिक्षा झाली! बालगंधवांना धीर देणारे 
कोणीच नव्हते. अिा प्रसंगी त्याचें जुने चाहते सॉशलशसटर लाड पुढे आले. सवय शहिबे तपासून पाशहले तेव्हा लक्षातं 
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आले की गंधवय कंपनीला एकंदर बहात्तर सावकाराचें शमळून एक लाख ऐंिी हजाराचे कजय आहे. मात्र ह्या कजात 
बालगंधवांनी स्वतःसाठी एका शदडकीचाही खचय केला नव्हता. कजाची ही वाता मंुबईत हा ंहां िहणता पसरली आशण 
बालगंधवांचे चाहते आशण नाट्यरशसक ह्यापैकी धशनक मंडळींनी मंुबईच्या सहंटस्  ऑि इंशडया सोसायटीत सभा 
घेतली आशण एका आठवड्याच्या आंत ही रक्कम उभी करण्याची हमी घेतली. नारायणरावांना ही हकीगत समजतांत 
ते गशहवरले आशण िहणाले “देवा माझ्यासाठी िंड जमवू नका. माझ्या चुकीमुळे झालेले कजय माझे मलाच िेडले 
पाशहजे. ते शिटेपयंत आपणा सवांचे आशिवाद आशण प्रभूची कृपा कायम असावी इतकीच माझी प्राथयना आहे.!!!” 

 
नारायणरावाचं्या मनाचा मोठेपणा ह्या लहानिा प्रशतशक्रयेत व्यक्त होतो. दरियान आणखीन एक चागंली 

घटना घडली. ती सागंायला हवी. बालगंधवय आशण बाळासाहेब पंशडत ह्याचं्या मनमानी कारभारामुळे शडसेंबर १९१९ 
मधे गणपतराव बोडसानंी गंधवय कंपनी सोडली होती आशण ते होळकराचं्या यिवंत नाटक कपनीत रूजू झाले होते. 
“संिय कल्लोळ” नाटकातं िाल्गुनराव, “एकच प्याला” मधे सुधाकर ह्या भशूमका ते खरोखरीच चागंल्या 
करीत.त्याचं्या पश्चात्  ह्या भशूमका इतराचं्या वाटेला गेल्या. नारायणराव जरी ह्या दोन्ही नाटकातं उत्तम भशूमका करीत 
होते, तरी गणपतरावाचंी साथ शमळत असलेल्या िकार–लक्ष्मीधर इत्याशद भशूमका इतर सामान्य नट करीत 
असल्याने खुलत नसत. त्यामुळे मानापमान, मृच्छकशटक, एकच प्याला, संिय कल्लोळ वगैरे नाटके पूवीच्या मानाने 
रंगतीत कमी पडू लागले. शिवाय गणपतराव एक चागंले तालीम मास्तर सुद्धा होते. त्याचं्या पश्चात्  तालमींना 
शवस्कशळतपणा येत चालला होता. ह्या सवय दृष्टींनी शवचार करून गणपतरावानंा पुन्हा गंधवय कंपनीत आणण्याचे प्रयत्न 
सुरू झाले. शतकडे गंधवय मंडळीतल्या शिस्तिीर आशण राजेिाही व्यवस्थेतसरावलेल्या गणपतरावानंा यिवंत 
मंडळीतले वातावरण िारसे अल्हादकारक वाटत नव्हते. १९२१ च्या जानेवारी मशहन्यातं यिवंत कंपनी सोडल्यावर 
गणपतरावानंी पुन्हा गंधवय नाटक मंडळीत “पगारी नोकर” िहणून प्रवेि केला. गणपतराव कंपनीत परतल्यावर पुन्हा 
सवांच्या तालमी त्यानंी घ्यायला सुरूवात केली. शवस्कळीत झालेली नाटकं त्यानंी शिस्तिीरपणे मागी लावली आशण 
सगळे प्रयोग पुन्हा सुरळीतपणे सुरू झाले. पूवीसारखे रंगू लागले. गणपतराव:बालगंधवय ही जोडी एकत्र पाहून 
लोकानंा पण आनंद झाला. 

 
कजाचा मानशसक धक्का बालगंधवांना जरूर बसला. पण त्यातून ते लवकरच सावरले आशण नेहमीचे नाट्य 

प्रयोग धूमधडाक्यात सुरू झाले. गणपतराव परत आल्यामुळे सगळ्या गोष्टी पुन्हा शिस्तिीर सुरू झाल्या. रशसकानंी 
पूवी सारखी गदी करायला सुरूवात केली. 

 
एक ऑगस्ट १९२० रोजी लोकमान्य शटळक ह्यांचे शनधन झाले. १९२१ साली महात्मा गाधंींनी “शटळक 

स्वराज्य िंड” उभारण्याचे ठरवले. त्या िंडाच्या उभारणीसाठी नारायणराव बालगंधवय आशण केिवराव भोसले ह्यानंी 
शमळून “संयुक्त मानापमानचा” प्रयोग करावा अिी कल्पना डॉ. रामकृष्ट्ण हरी भाडंारकर ह्यांनी नारायणरावासंमोर 
माडंली. लोकमान्य शटळकानंी नारायणरावाचं्या आयुष्ट्याला चांगले रूप आणले होते आशण त्याची ही जाणीव 
बालगंधवांना होती. तेव्हा त्यानंी ह्या कल्पनेला नुसती संमतीच शदली असं नव्हे तर पुढाकार घेऊन स्वतः केिवराव 
भोसले ह्यानंा भेटायला आशण ही कल्पना समजावनू सांगायला पुण्याला गेले. शतथे केिवराव भोसले ह्याचंी 
“लशलतकलादिय” ही नाट्यसंस्था आपले प्रयोग करीत होती. कंपनीच्या शबऱ्हाडी नारायणराव जाऊन केिवरावानंा 
भेटले. केिवरावानंी ताबडतोब संमती शदली. संयुक्तमानापमानचा प्रयोग आठ जुलै १९२१ रोजी गॅ्रट रोडवरील 
बालीवाला शथयेटरमधे होणार असे जाहीर झाले. 

 
आता थोडं केिवराव भोसले ह्याचं्या बद्दल सागंायला हवे. १८९० साली जन्मलेले केिवराव हे 

बालगंधवापेक्षा दोन वषाने लहान. वयाच्या पंधराव्या वषी ते जनुभाऊ शनमकर ह्यांच्या, “स्वदेि शहतचचतक”मंडळीत 
दाखल झाले. शतथे त्यांना नाट्याचायय गोचवद बल्लाळ देवल ह्यानंी िारदा नाटकातली िारदेची भशूमका शिकवली 
आशण त्यानंी ती अशतिय सुरेख रीशतने सादर केली. ही भशूमका सवाथांने गाजली. िारदेचे “मूर्वतमंत भीशत उभी....” हे 
गाणं केिवराव अशतिय सुंदर गात. ह्या गाण्याला इतके “वन्समोअर” शमळत की अनेकदा मंडळीचे चालक जनुभाऊ 
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शनमकर ह्यानंा स्टेजवर येऊन हात जोडून पे्रक्षकानंा शवनंती करावी लागे की “नटाचे बालवय लक्षातं घेऊन त्याला 
अशधक त्रास देऊ नये!” िारदा नाटकातं केिवराव भोसले ह्यानंी केलेल्या िारदेची बरोबरी पुढील आयुष्ट्यातं 
कोणत्याही नटाने केली नव्हती हे साशंगतले िहणजे केिवरावाबंद्दल सगळे साशंगतले असे होईल. वयाच्या अठराव्या 
वषी केिवरावानंी “स्वदेि शहतचचतक” मंडळी सोडली आशण स्वतःची “लशलतकलादिय” नावाची कंपनी स्थापन 
केली. शकलोस्कर, देवल, आशण कोल्हटकर ह्याचंी नाटके यिस्वी रीतीने सादर करून १९१३ साली वीर वामनराव 
जोिी ह्या अमरावतीच्या नाटककाराचे “राक्षसी महत्त्वाकांक्षा” नावाचे नाटक करायला सुरूवात केली. त्यात 
केिवराव मृणाशलनीची भशूमका करीत. राक्षसी महत्त्वाकांक्षा ह्या नाटकाने “लशलतकलादियला” खूप पैसा आशण कीती 
शमळवनू शदली. साधारण १९१३ च्या आसपासची ही स्स्थती. परंतु केिवरावानंा स्त्री भशूमका शततक्यािा जमत नव्हत्या. 
त्याचें  गाणे आक्रमक होते, चमत्कृतीजन्य होते, आशण खड्या आवाजातले होते. जसजसे वय वाढले तसतसे ह्याची 
जाणीव जास्त प्रमाणातं होऊ लागली िहणून ते पुरूष भशूमकेकडे वळले. मानापमानातं धैययधर: शवद्याहरणातं कच” 
मृच्छकशटकातं चारूदत्त: हाच मुलाचा बाप ह्या नाटकात गुलाबः िहा–शिवाजी नाटकातं शिवाजी ह्या त्याचं्या भशूमका 
खूप गाजल्या. त्याचंा स्वतःच्या एक चाहता वगय शनमाण झाला होता. तो सवय महाराष्ट्रभर होता:मंुबईतही होता. 
केिवरावाचंा होता तसा बालगंधवांचा पण होता. हा चाहता वगय असा शवशचत्र होता की तो दुसऱ्याचे नाटक कधीच 
बघत नव्हता! 

 
“लशलत कला दिय” आशण गंधवय नाटक मंडळी ह्यांच्या संस्थामधून पात्राचंी आशण वादकांची शनवड करण्यात 

आली. ह्या प्रयोगाच्या शनशमत्ताने “केिव:नारायण” ह्या आपआपल्या के्षत्रातंील महानकलाकारानंा एकत्र पहायची, 
ऐकायची संधी शमळणार होती. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या काना–कोपऱ्यातून मंुबईला पे्रक्षक मंडळी एकत्र झाली. प्रयोग 
बेिाम रंगला. आलेली रशसक मंडळी तृप्त झाली. मनोमनी नारायण:केिव तुलना करू लागली. वास्तशवक ही तुलना 
अयोग्य होती. एवढे मात्र खरे की केिवरावाचं्या शवदु्यल्लते सारख्या तेजस्वी गायनाने रशसकांवर असामान्य पशरणाम 
केला. शिवाय मनानापमानमधे धैययधरचे गाणे मुळातच आक्रमण असल्याने केिवरावाचे असामान्य तेज पे्रक्षकानंा 
शदपवनू गेले. 

 
केिवराव आशण नारायणराव ह्याचंा गायनाची तुलना होणे कठीण आहे. बालगंधवांचे गायन 

मंजुळ:हळुवार:मादक, हृदयाला हलवनू सोडणारं, स्त्री सुलभ, िहणून ते सादर करीत असलेल्या स्त्री भशूमकेला 
अनुरूप असे, तर केिवरावाचें गायन तेजस्वी:आक्रमक:बुद्धीला आवाहन करणारे, पुरूषी! त्याचं्या आवाजाला रंुदी 
आशण तेज होते आशण ते गातही उंच पट्टीत. त्यांची काम करण्याची पद्धत आशण गायनादी गोष्टी धैययधराच्या पात्राला 
िोभणाऱ्या असल्याने मानापमान नाटकातं त्यानंी बालगंधवावर मात केली. शटळक स्वराज्य िंडाकरता संयुक्त 
मानापमानाचा प्रयोग झाल्यावर संयुक्त सौभद्रचा प्रयोग करून येणारे उत्पन्न दोन्ही संस्थानंी वाटून घ्यायचे असे ठरले. 
त्याप्रमाणे झालेल्या संयुक्त सौभद्र नाटकात मात्र सुभदे्रचं काम करणाऱ्या नारायणरावांनी बाजी मारली. ह्या 
प्रयोगाप्रमाणे असेच संयुक्त प्रयोग करावयाचे असे दोन्ही संस्थानी ठरवले असतानंाच अवघ्या तीन मशहन्यानंतर 
४·१०·१९२१ रोजी केिवराव भोसले ह्याचें पुणे मुक्कामी शवषमज्वराने शनधन झाले! 

 
बालगंधवाच्या आयुष्ट्यातंली ही शवशचत्र िोकाशंतका िहणावी लागेल. प्रत्येक वेळी कांही खूप चागंले घडत 

असतानंा जणु दृष्ट लागून कांही वाईट गोष्टी घडत गेल्या. शकलोस्कर मंडळीत असतानंा त्याचं्या कलाजीवनाला 
आकार यायला सुरूवात झाली तोच त्यांचे आद्य शिक्षक गोचवदराव देवल व्यवस्थापकािंी मतभेद होऊन शकलोस्कर 
मंडळी सोडून गेले. खाशडलकरासंारखा नाट्याचायय त्याचं्या करता मानापमान सारख्या अप्रशतम नाटकाची शनर्वमती 
करतो, तोच त्याच्या पशहल्या िुभारंभाच्या प्रयोगाच्याशदविीच त्याचं्या एकुलत्या एक कन्येचा मृत्यू झाला. मानापमान 
नाटकाला बहर येत असतानंाच त्यांचे शनकटचे सहकारी:धैययधराची भशूमका अप्रशतम करणारे नानासाहेब जोगळेकर 
ह्याचें शनधन झाले. शवद्याहरण नाटकाला चागंले उत्पन्न होत असतानंाच शकलोस्कर नाटक मंडळीत िाटािूट झाली. 
स्वतःच्या कंपनीचे मूकनायक ह्या पशहल्या नाटकानंतर गोचवदराव टेबे भाशगदारीतून बाहेर पडले.....स्वयंवर:एकच 
प्याला ही नाटके लोकशप्रयतेची कमान गाठत असतानंाच गणपतराव बोडस कंपनी सोडून गेले आशण एकच प्यालाच्या 
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तोडीचे दुसरे नाटक देऊ िकणारे राम गणेि गडकरी एकच प्याला रंगभमूीवर यायच्या आतच शनजधामाला गेले! 
आता संयुक्त प्रयोग करून कजय िेडीची योजना आखीत असताच केिवराव भोसले ह्यांचे शनधन झाले. मला वाटतं 
सुरूवातीपासून िवेटपयंत दुदैव असे अधुन मधुन त्याचं्यािी आट्या–पाट्या खेळीत राशहलं! पण आपल्या कलेवरील 
अकृशत्रम शनष्ठा आशण असंख्य रशसकाचें पे्रम ह्या दोन गोष्टींच्या जोरावर गंधवांनी त्यावर बहुतािंी मात केली:त्यावर 
शवजय शमळवला! 
 
 

* * * 
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॥६॥ 
 

द्रौपदी नाटकामुळे गंधवय मंडळींना कजय झालं असा बभ्रा त्यावेळी सगळीकडे झाला. त्यामुळे खाशडलकर 
व्यशथत झले. “गंधवय मंडळींवरच ं कजय शिटेपयंत मी द्रौपदी नाटकाच्या प्रयोगाचे पैसे घेणार नाही” असे त्यानंी 
साशंगतले. त्यानंतर शलशहलेल्या “मेनका” ह्या नाटकाच्या वेळी त्यानंी ह्या कजाची जाण ठेवली. त्यातले सगळे पुरूष 
उघड्या अंगाचे रंगवले. मेनकेला देखील िक्त पशहल्या अंकात िालू नेसायला मोकळीक ठेवली नंतरच्या अंकात 
िक्त एक साधं पातळ नेसून शवश्वाशमत्राच्या आश्रमात सेवा करायला लावली. मास्तर कृष्ट्णराव ह्यानंी शनवडलेल्या 
चालींवर नाट्याचायांनी पदे रचली होती. नाटक सामान्य असल्याने िारसे चालले नाही. बालगंधवाची काही गाणी 
गाजली पण पैसा शमळवनू देण्यास ह्या नाटकाचा िारसा उपयोग झाला नाही. मात्र कंपनीला ह्या नाटकामुळे 
सापंशत्तक नुकसान सहन करावे लागले नाही, हेही शततकेच खरे. त्यापूवी गंधवय कंपनीने यिवंत नारायण शटपणीस 
याचें “आिा–शनरािा” हे नाटक रंगभूमीवर आणले. त्यांत गंधवांनी गायलेले “नाचत रशसकासं”“तात करी 
दुशहता”“शदलरूबा हा शजवाचा” ही गाणी बरीच लोकशप्रय झाली. त्यानंी “लंकेरी” ची केलेली भशूमका सोडली तर त्या 
नाटकातं काही शविषे जीव नव्हता. नंतर शवठ्ठल सीताराम गुजयर ह्याचें “नंदकुमार” हे नाटक गंधवय कंपनीने रंगभमूीवर 
आणले. श्री. गुजयर हे राम गणेि गडकऱ्याचं्या “एकच प्याला” ह्या नाटकाचे पद्य लेखक िहणून नावरूपाला आले 
होते. पण नाटक चालले नाही. काहंी पदे चागंली होती. दोन्ही नाटकानंा मास्तर कृष्ट्णराव ह्याचें संगीत होते. गंधवय 
जीव तोडून काम करीत होते पण नाटकाने पैसा शदला नाही. सुरूवातीचे प्रयोग चागंले रंगत पण ते शततक्यापुरतेच 
राशहले. पैिाच्या दृष्टीनेही नाटके समाधानकारक राशहली नाहीत. कदाशचत्  बालगंधवाच्या अशभनयाला शविषे स्थान 
ह्या दोन्ही नाटकात नव्हते हे कारण असू िकेल. तसे पाशहले तर १९२६ साली रंगभूमीवर आलेल्या मेनका ह्या 
नाटकातं आशण तेही त्यातल्या पशहल्या अंकात–ही मी आले जळायला–िहणत शहरवाकंच िालू नेसून बालगंधवांनी 
प्रवेि केलाआशण जे काम त्या अंकात केलं तेच त्यांचे अखेरचे सुरेख काम िहणता येईल. त्यानंतर त्यानंी केलेल्या 
कोणत्याही नव्या नाटकात आपली छाप त्यानंा पाडता आली नाही—तिा छाप पाडण्यालायक भशूमका त्याचं्यांसाठी 
शलशहल्या गेल्या नाहीत हेही शततकेच खरे. 

 
१९२८ साली वसंत िातंाराम देसाई ह्या तरूण आशण नवीन नाटककाराचे तीन अंकी नाटक “संगीत 

शवशधशलशखत” खास बडोद्याचे महाराज ह्याचं्या शवनंतीवरून सादर केले. शनशमत्त होते युवराज ित्तेचसहाचे लग्न. 
बरीच खटपट करून गणपतराव बोडस ह्यानंा पुन्हा गंधवय मंडळीत आमंशत्रत केलेहोते. त्यांनी वसंतरावाचे नाटक 
ठाकठीक बसवले. मुळात नाटक तीन अंकी ठरले होते. पण गाणी वाढली. त्यामुळे संवाद वाढले. असे करत करत 
तीन अंकाऐवजी नाटक चागंले एैसपैस पाच अंकी झाले. 

 
साधारणपणे १९२१ ते १९२७ ह्या काळातं गंधवय कंपनी बहुतािं काळ पशश्चम महाराष्ट्रातच आपले प्रयोग 

करीत होती. कारण लोकाश्रय बरा शमळत होता. थोडी थोडी कजाची िेडहोत होती. पण नंतर १९२८ साली कंपनीने 
वऱ्हाडचा दौरा काढला आशण कंपनीच्या नाटकाला जते्र सारखी गदी होऊ लागली. त्यातल्या त्यात अमरावती 
मुक्कामी कंपनीला खूप पैसा शमळाला. आजू–बाजूच्या गावांतून लोकाचं्या झुंडीच्या झुंडी नाट्यगृहाकडे झेपावु 
लागल्या. ही मंडळी शतशकटासाठी सोन्याच ंकडंही समोर ठेवायची! नाट्यगृह तुडंुब भरले असायचे तरीही लोकाचंी 
शतशकटासाठीची गदी ओसरत नव्हती. अनेक शस्त्रयानंा िवेटी एका चवगेत बसवावं लागे आशण नटानंा िक्त उरलेल्या 
एकाच चवगेचा उपयोग करता येई. अनेकानंी बालगंधवय कधीच पशहला नसल्याने भरजरी िालू नेसून येणारं पशहलं 
पात्र िहणजेच बालगंधवय समजून कडाडून टाळी पडे, मग लक्षातं येई “हा गंधवय नव्हे!”मग नंतरच्या िालूवाल्याला 
टाळी पडे....हा ही गंधवय नाही! असे एक दोनदा झाल्यावर िाजील सावधशगरी बाळगून लोक िातं रहात. मात्र त्याचंं 
गाणं सुरू झाल्यावर “हाच तो गंधवय” अिी खात्री पटून टाळ्याचंा कडकडाट होई. 

 
नाटकानंा अभतूपूणय गदी होत असे–“काय वाटेल ते पैसे घ्या पण आिहाला नाटक पाहू द्या...आिही 

बाहेरगावाहूंन नाटकासाठी आलो....” असा तगादा लोक लावीत. रूस्ख्मणी, भाशमनी, चसधू ह्या भशूमकानंी 



 
 अनुक्रमणिका 

बालगंधवांनी लोकानंा चजकून घेतलं. वऱ्हाड मधल्या मुक्कामात कंपनीला अमाप पैसा शमळाला. गंधवय कंपनीने उरले 
सुरले कजय शिटले. आतापयंत कंपनीने व्याजासकट जवळ जवळ पावणेतीन लाख रूपये सावकाराचं्या घिातं 
ओतले! गंधवय नाटक मंडळी आशण पयायानं बालगंधवय कजय मुक्त झाले. अथात ह्यातं दादा काटदरे याचंी कंपनीच्या 
कारभारावर असलेली चोख नजर आशण लाडसाहेबाचंा सहानुभतूीचा हात ह्यांचा िार मोठा सहभाग होता. 

 
आशण नेमक्या ह्याच काळात बालगंधवाची उपवर मुलगी कमला ऊिय  ताई. ही वारली! 
 
दैवानं पुन्हा एक आट्यापाट्याचा डाव माडंला! 
 
ही बातमी घेऊन बालगंधवय अमरावतीला परतले त्या शदविी मृच्छकशटकनाटकाचा प्रयोग तुडंुब भरलेल्या 

अमरावतीच्या शथएटरमधे बालगंधवांनी केला. 
 
पशहल्याच प्रवेिात भयभीत झालेल्या वसंतसेनेचा पाठलाग करत िकार येतो असा प्रसंग गंधवय मंडळी 

रंगवीत होती. पे्रक्षकातं उपस्स्थत असलेल्या वसंत िातंाराम देसाई ह्यानंा बघता बघता िकार िहणजे जणू दुदैवच 
बालगंधवांच्या मागे हात धुवनू लागले आहे असं वाटू लागलं! ऋण मुक्तीचा आनंद मानायचा शक कन्याशवरहाच दुःख? 

 
पण ह्या संकटाचंी आशण सुख–दुःखाची बालगंधवांना सवय झाली होती. नटाचा चेहरा दाखवतानंा शचत्रकार 

एकाच मुखवट्याचे हसरा चेहरा आशण रडका चेहरा एकाच िलकावर रंगवतात. बालगंधवय जणू ते जीवनच जगत 
आले होते. 

 
ऋणमुक्त झालेल्या गंधवय नाटक मंडळीने शवशधशलशखत ह्या नाटकाचा पशहला प्रयोग १९२८ च्या एशप्रल 

मशहन्यातं केला. प्रयोग ठाकठीक झाला. परंतु बालगंधवाची नक्कल पाठ नसल्यामुळे शविषे रंगला नाही. 
प्रयोगाव्यशतशरक्त दोन महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या नाटकांच्या वेळेला झाल्या. एक िहणजे गंधवय कंपनीने सवयप्रथम 
मखमालीचा पडदावापरला आशण पुढे तबला संगतीसाठी गाजलेले शतरखवा ह्या नाटकापासून कंपनीत 
तबलासंगतकार िहणून रूजू झाले. 
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अण्िासाहेब णकलोस्कर 

 
 अण्णासाहेबाचं्या िाकंुतल नाटकातल्या िकंुतलेच्या रूपानं नारायणाचं दियन नाट्यरचसकानंा झालं. त्यातली 
िकंुतला वेगवेगळ्या मनोशवकारानंा आवाहन करणारी होती आशण नारायणानं ते आव्हान यिस्वीपणे पेललं. नारायणाची 
िकंुतला प्रथमदियनीच नाट्यरशसकानंा पसंत पडली–नव्हे त्यानंा चजकून गेली. नारायणाचा नारायणराव बालगंधवय 
नाट्यरशसकानंा गळ्यातलं ताईत बनला. त्यावेळी नारायणरावाचें वय होते १९ वषे! 

 
पौराशणक शवषयावंरील काहंी नाटके गंधवांनी रंगभूमीवर आणली असली तरी भशक्तरसात्मक असे नाटक 

आतापयंत मंडळीने सादर केले नव्हते. शवशधशलशखत ह्या नाटकापासून गणपतराव बोडस पुन्हा गंधवय कंपनीत तालीम 
मास्तर िहणून सुद्धा आले होते. त्याचं्या शवनंतीवरून प्रख्यात कादंबरीकार, ना. शव. कुळकणी ह्यांचे संगीत 
कान्होपात्रा नावाचे नाटक गंधवय कंपनीने प्रयोगासाठी स्वीकारले. त्या नाटकासाठी मास्तर कृष्ट्णा ह्यानंी पारंपाशरक 
अभगंानंा नव्या नेटक्या चाली शदल्या होत्या. कुळकण्यांची भाषा बाळबोध आशण प्रासाशदक होती. बालगंधवांनी 
अथातच कान्होपात्राची भशूमका केली. ह्या नाटकाच्या शनशमत्ताने लशलतकलेत आपल्या अशभनय कौिल्याने आशण 
गायनाने प्रशसद्धी पावलेले नटवयय गंगाधर लोंढे ह्यानंी गंधवय कंपनीत प्रवेि केला. 

 
जवळपास दोन वषय ह्या नाटकाच्या तालमी झाल्या. मास्तर कृष्ट्णरावानंी संगीत िार सुंदर शदले. १९३१ च्या 

नोव्हेंबर मशहन्यात मंुबईच्या शरपन शथएटरातं ह्याचा पशहला प्रयोग झाला. मास्तरांच ंसंगीत: बालगंधवांची भक्शतरसानं 



 
 अनुक्रमणिका 

आकंठ बुडालेली भशूमका आशण कुळकणी ह्याचंी प्रासाशदक साधी सोपी भाषा ह्यामुळे नाटक लोकाचं्या पसंतीला 
ताबडतोप उतरले. “नुरले मानस उदास”, पशतत तू पावन”, “देवा धशरले चरण” आशण लोंढे ह्यानंी गायलेले “िर 
लागला तुझा गे” इत्यादी पदे खूप गाजली ह्या नाटकाच्या देखाव्यात पंढरपूरचा देखावा हुबेहुब पंढरपूर सारखा 
शदसला पाशहजे असा बालगंधवाचा हट ट! त्यासाठी बरीच मेहनत घेतली. जवळपास आठ हजार रूपये त्या एका 
देखाव्यासाठी बालगंधवांनी खचय केले. रंगभूमीवर ज्या कांही गोष्टी करायच्या त्यात कुठलीही कसर राहता कामा नये 
ही त्याचंी प्रथमपासूनची वृत्ती. ह्या वृत्तीपायी त्यानंी आर्वथक संकटे सोसली. िवेटपयंत ही वृत्ती काहंी त्यानंा स्वस्थ 
बसू देत नव्हती.वास्तशवक, हा देखावा तयार नसतानंा एक तात्पुरता देखावा करून प्रयोग सुरू केला. हा तात्पुरता 
देखावा पे्रक्षकानंा पसंत पडला होता:पण बालगंधवांना चैन पडत नव्हती. 

 
कान्होपात्रा नाटकामुळे भशक्तरसात आकंठ डंुबत असलेले नारायणराव लोकानंा वेड लावनू गेले. 

नारायणरावाचें हे सवयस्वी वेगळे रूप होते—आता पयंत सादर केलेल्या रूपापेक्षा. शिवाय तल्लीन होऊन ते भजन िहणू 
लागले िहणजे पे्रक्षक भशक्तरसात न्हाऊन शनघत होते. ह्या सगळ्याचे श्रेय बालगंधवांना जेवढे होते तेवढेच लेखक 
कुळकणी ह्यांची प्रासाशदक भाषा आशष मास्तर कृष्ट्णाराव ह्यांच्या सुरेख बाधंलेल्या चालींना देखील होते. दोन तीन 
वषांच्या कालखंडानंतर कंपनीचा मुक्काम मंुबईला पडल्यामुळे पे्रक्षकानंी प्रयोगानंा प्रचडं गदी केली. कान्होपात्रा ह्या 
यिस्वी नाटकानंतर गंधवय कंपनीने खाशडलकराचें “साशवत्री” नाटक १९३३ सालच्या माचय मशहन्यातं रंगभूमीवर 
आणले. गंधवांनी सादर केलेले खाशडलकरांचे हे िवेटचे नाटक! कान्होपात्रा ह्या नाटकाच्या वेळी आपल्या गोड 
गायकीने प्रशसद्धी पावलेव्या गंगाधर लोंढे ह्यानंी सत्यवानाची भशूमका केली. शिवाय ह्याही नाटकात भशक्तरसाला 
अनुकूल वातावरण खाशडलकरानंी रंगवले होते. प्रयोग ठीक झाला. पण नाटकाचा िारसा बोलबाला झाला नाही. 

 
“साशवत्री” नाटकाच्या पाठोपाठ वसंत िातंाराम देसाई ह्यांचे “अमृत शसद्धी” नाटक गंधवांनी सादर केले. 

शवशधशलशखत ह्या त्याचं्या पशहल्या नाटकाच्या यिस्वी सादरीकरणानंतर, आशण ते नाटक पे्रक्षकाचं्या पसंतीला 
उतरल्यामुळे नारायणरावानंी वसंतरावानंा “आमच्यासाठी तुिही आणखीन एक नाटक शलशहले पाशहजे” अिी पे्रमळ 
शवनवणी केली होती. त्या अनुषंगाने वसंतरावानंी हे नाटक शलहून त्याची वही नारायणरावाचं्या स्वाधीन केली 
होती.ह्या नाटकाच्या तालमी स्वतः नारायणरावानंीच घ्यायला सुरूवात केली. आता बालगंधवांच ं वय पंचेचाळीस 
झालं होते. िरीर स्थूलतेकडे झुकलं होतं. त्यामुळं नाही िहटलं तरी पाठ करतानंा पंचाइत होत होती. नवीन नाटक 
बसवतानंा ह्या गोष्टीची जाणीव होउ लागली. ह्या नाटकाच्या तालमीच्या अनुषंगाने वसंतराव नारायणरावावंर सक्त 
नाराज होते. नाटकाचा प्रयोग जाहीर झाला त्याच्या दोन शदवस आधी जेव्हा वसंतरावानंी तालीम पाशहली तेव्हा त्यानंा 
ती अशतिय असमाधानकारक वाटली. शिवाय नारायणरावानंीनाटकाच्या संशहतेत केलेली कापाकापी पशरणामी 
नाटकाच्या मूळ भावनेला धक्का लावणारी होती. त्या अनुषंगाने वसंतरावानंी नारायणरावाचंी बरीच कानउघाडणी 
केली. िवेटी नाटक व्यवस्स्थत पाठ झाल्याशिवाय, तालमीत व्यवस्स्थत बसल्याशिवाय रंगभमूीवर आणायचे नाही असे 
ठरवनू, ठरवलेला िुभारंभाचा प्रयोग पुढे ढकलण्यात आला. आठ–दहा शदवस कसून तालमी करण्यात आल्या. 
नारायणरावाचं्या पाठातंराकडे शविषे लक्ष देण्यात आले आशण िवेटी ऑक्टोबर अखेरीस नाटकाचा प्रयोग झाला. 
नाटकाच्या आशण नारायण–रावाचं्या कामाबद्दल परस्पर शवरोधी टीका झाल्या. भशूमका वठवण्यातं आशण 
रंगभमूीवरच्या दियनात गंधवाचे वय शदसू लागले. त्याचंी अशभनयकला उतरणीला लागल्याची जाणीव साशवत्री आशण 
अमृतशसद्धी ह्या दोनही नाटकाच्या वेळी प्रकषाने होऊ लागली. ह्याच सुमारास शचत्रपटाचे माध्यम रूप घेऊ लागले 
होते. त्यामुळे पे्रक्षकवगय शवखुरला गेला. पशहल्या प्रयोगाच्या वेळी आवजूयन राहणारा गंधवांचा पे्रक्षक वगय ह्या वेळी 
शततकासा उत्सुक वाटला नाही. आजपयंत गंधवय कंपनीच्या िुभारंभाच्या प्रयोगाला रशसकाचंी गदी असायची. 
त्यातील अनेक पे्रक्षक आशण त्याचंी आसने:खुच्या, ठरून गेलेल्या असायच्या. तिी पशरस्स्थती ह्या वेळी शदसली नाही. 
जणू लोकांची नाटक पाहण्याची वृत्ती उदासीन होऊ लागली होती. नवीन सुरू झालेल्या शसनेमाच्या माध्यमाकडे 
लोक आकृष्ट होऊ लागले होते. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

वैभवाच्या शिखरावर असलेल्या नाट्यकलेची झपाट्याने ओहोटी सुरू झाली. त्या िवेटाची सुरूवात 
झाल्याच्या खुणा गेल्या काही वषापासून दृग्गोचर होऊ लागल्या होत्या. ह्या नाटकाच्या आशण नंतर होत असलेल्या 
इतर गाजलेल्या जुन्या नाटकांच्या प्रयोगाच्या वेळी त्या अशधकाशधक दृढ होऊ लागल्या. भशवष्ट्याची भीषण स्वप्ने शदसू 
लागलीत. 
 
 

* * * 
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॥७॥ 
 

राजाराम बाबाजी वणकुदे्र ह्यांना एकंदर पाच मुले होती. त्यापैकी िातंाराम हा नंबर दोनचा मुलगा.त्याचे 
शिक्षणातं िारसे लक्ष नव्हते. मात्र तो शिक्षकाचं्या आशण आपल्या समवयस्क शमत्राचं्या नकला करण्यांत पारंगत होता. 
ही मंडळी कोल्हापूरची. राजाराम नाट्य व्यवसायातं होते पण तो त्यानी नंतर सोडून शदला होता. कोल्हापुरातं 
िातंारामचा लौशकक शवद्याभ्यासापेक्षा नकलाकार िहणूनच जास्त होता. एकादा बाबा देवल ह्यानंी देवल क्लबमधे 
िातंारामच्या नकलाचा काययक्रम आयोशजत केला. त्यावेळी गंधवय मंडळीचे भागीदार गोचवदराव टें बे हजर होते. त्यानंा 
ह्याच्या नकला आवडल्या. त्यांनी राजारामाकंडून िातंारामला गंधवय नाटकमंडळीत नाटकात काम करण्यासाठी जणू 
काहंी मागणी घालून शमळवला. िातंाराम गंधवय नाटकमंडळीत बालकलाकार िहणून रूजू झाला त्याला आशण त्याच्या 
वयाची आणखीन काहंी मुले होती. त्यानंा “मगनलाल” नावाचे नृत्य शिक्षक, नाटकातल्या नाचाचे शिक्षण 
देत:मानापामान नाटकातं “शकती मजेदार हार” नावाच्या नृत्य गायनात इतर मुलाबंरोबर िातंाराम भाग घेत असे. ही 
सवय मुले स्त्री वेषातं–िहणजे मुलींच्या वेषात नृत्य करीत:नंतर िाकंुतल नाटकातं िातंारामने दुष्ट्यंत महाराजाचंी दासी 
“वेत्रवती” शहची भशूमका केली. ह्या नाटकाचा प्रयोग बडोद्याला सयाजीराव महाराज ह्याचं्या समोर करण्यात आला. 
साधारण वषयभर िातंाराम गंधवय कंपनीत होता. परंतु त्याला त्याच्या दृष्टीने शविषे शिक्षण शमळाले नाही. मराठी रंगभमूी 
मात्र खूप जवळून पहायला शमळाली. वषयभरानंतर कंपनीला एक मशहना सुट्टी शमळाली तेव्हा तो जो कोल्हापूरला परत 
गेला तो पुन्हा गंधवय कंपनीत परतला नाही. चार पाच वषानंतर आपला मावसभाऊ बाबूराव पेंढारकर ह्याच्या बरोबर 
१९२० साली महाराष्ट्र शिल्म कंपनीत येऊन दाखल झाला. शतथे श्री. बाबूराव पेंटर ह्यानंी शदग्दर्वित केलेल्या काहंी 
मूकपटातं त्याने महत्त्वाच्या भशूमका केल्या. साधारण चौदा मूकपटातं त्याचा सहभाग होता. पुढे १९२९ साली काही 
सहकाऱ्याचं्या समवेत त्यानं कोल्हापूर येथेच प्रभात शिल्म कंपनीची स्थापना केली, कांही मूकपटाचे शदग्दियन करून 
पशहल्या दजाचा शसनेशदग्दियक िहणून ख्याती शमळवली. साधारण दोन वषानंतर बोलपटाचे युग सुरू झाले. १९३२ 
साली प्रभात शिल्म कंपनीने “अयोध्येचा राजा” हा पशहला बोलपट काढला. त्याचे शदग्दियन िातंारामने (आता 
व्ही.िातंाराम) केले होते. नंतर एकापेक्षा एक सरस बोलपट काढून एक उत्कृष्ट शसनेशदग्दियक िहणून भारतातच नव्हे 
तर भारताबाहेर ख्याती शमळवली. 

 
१९३४ साली िातंाराम ह्यानंी गंधवय कंपनीचे एकच प्याला नाटक बशघतले आशण अनेक लोकापं्रमाणे ते 

भारावनू गेले. गंधवांची चसधूची भशूमका बघून ते अक्षरिः अवाक्  झाले. त्याचं्यातला शदग्दियक जागृत झाला. त्यानंा 
वाटले असा हा असामान्य नट शसने सृष्टीत आला तर चमत्कार घडवनू आणता येईल. ही गोष्ट १९३४ सालातली. 

 
१९३० साली बालगंधवांनी आपल्या मुलीचा–सरोशजनीचा शववाह पुण्याच्या डॉ. भास्करराव वाबळे ह्याचं्यािी 

खूप थाटामाटाने साजरा केला होता. बालगंधवाच्या घरातंले हे पशहलेच कायय. शिवाय बालगंधवाची हौस अती 
दाडंगी. जवळदूरची शमत्रमंडळी, शहतकते, पशरशचत अिी अनेक मंडळी लग्नाला आवजूयन हजर झाली. जवळ जवळ 
आठवडाभर पंगती चालू होत्या. वेगवेगळे खाद्यपदाथय गोडधोड शमष्टाने्न ह्यांची रेलचेल होती. दागदाशगने, कपडे ह्याचंी 
खरेदी चालू होती. लग्नाच्या वरातीत इतके िोशभवंत दारूकाम केले की पुण्याच्या ज्ञान प्रकाि दैशनकाने शलशहले 
‘अिी वरात पुणेकरानंी गेल्या पंचवीस वषात पाशहली नसेल”, सरोशजनीच्या लग्नात बालगंधवानी जवळ जवळ तीस 
हजार रुपये–त्या काळातं खचय केले. बालगंधवांच्या खाजगी जीवनातला तो अशतिय आनंदाचा आशण वैभवाचा काळ 
होता. सरोशजनीच्या लग्नानंतर बालगंधवांनी आपल्या जावयाला उच्च शिक्षणासाठी परदेिातं पाठवले. ह्या सवय 
प्रकारातं गंधवांना पुन्हा कजय काढावे लागले. कजय िार नव्हते. नाटकाचे प्रयोग करून सहज िेडून टाकू अिी त्यांची 
कल्पना. वास्तशवक मागचे पावणे तीन लाखाचें कजय शिटले तेव्हा पासून काहंी स्थावर इष्टेट असावी ह्या भशूमकेतून 
१९२८ साली पुण्याला जागा खरेदी केली. शतथे बंगला बाधंावा अिी योजना होती— चकबहूना तसा त्याचं्या आपे्तष्टांचा 
आग्रह होता. पण जवळशततका पैसा नव्हता आशण “देवा आता कजय नको!” िहणून तो शवचार त्यानंी सोडून शदला होता 
स्वतः करता कजय काढण्याची नारयणरावांची इच्छा नव्हती मात्र मुलीचे–सरोशजनीचे–लग्न थाटामाटाने 
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करण्यासाठी त्यानंी शबनशदक्कत कजय काढले. कल्पना ही, शक प्रयोग करून िेडून टाकू, धूमधडाक्याने प्रयोग 
कराचयी धमक होती पण–आपण थोडं मागं जाऊ... 

 
नारायणरावाचं्या कलाबाह्य आशण संसारी जीवनाबद्दल थोडे सागंायला हवे. नाटकवाल्या मंडळींची लग्न 

होत नाहीत िहणून नारायणरावानंा शकलोस्कर मंडळीत प्रवेि करून देण्यापूवी अन्नपूणाबाईंनी– नारायणरावाचं्या 
आईने–जोगळेकर आदी शकलोस्कर मंडळीतल्या प्रमुख मंडळींना गळ घातली होती की नारायणचे लग्न करून 
देण्याची जबाबदारी त्यानंी स्वीकारली पाशहजे. त्याप्रमाणे त्यांनी १९०७ साली एका साधारण रूपाच्या काळासावळ्या 
मुलीिी नारायणरावाचंा शववाह करून शदला. हे आपण मागे साशंगतलेच आहे. नारायणराव लक्ष्मीबाईंिी िवेटपयंत 
एकशनष्ठ राशहले. मात्र अपत्यसुखाच्या बाबतीत ते दुदैवीच ठरले. एक मुलगी आशण दोन मुले बालवयातंच वारली. 
एक उपवर मुलगी–उरलेल्यातही सवात मोठी ताई–बालगंधवांचे अमरावती येथे मृच्छकशटक नाटकाचे प्रयोग 
धूमधडाक्यात चालू असता वारली. ताई अत्यंत सालस, गरीब भाबडी असल्यामुळे नारायणरावाचंा शतच्यावर शविषे 
लोभ होता. शतच्या लग्नाच्या खटपटीत गंधवय होते. कानातंला मळ काढण्याचे शनशमत्त झाले. काट्याचा नायटा व्हावा 
त्याप्रमाणे कानात झालेल्या लहानिा दुखापतीने उग्ररूप धारण केले, मंुबईला नेऊन सगळे उपाय करण्यात आले पण 
यि आले नाही. ताईचा मृत्यू त्यानंा सहन करता आला नाही. त्याचंा प्रसन्नपणा तेव्हा पासून जो हरवला तो त्यानंा 
केव्हाच परत शमळवता आला नाही. 

 
पुत्र प्राप्तीची आत्यंशतक इच्छा दोघानंाही होती. त्यासाठी उपासतापास, देवधमयबुवाबाजी सगळ्या गोष्टी 

उभयतानंी केल्या......नारायणाचंा ह्या गोष्टींवर मुळीच शवश्वास नव्हता तरी पण......केवळ पत्नीच्या इच्छेकरता 
त्यानंी ह्या केल्या. नारायणनागबळी ह्या नावाचा धार्वमक शवधीसुद्धा! अिा अनेक आध्यास्त्मक उपायानंतर लक्ष्मीबाईंना 
शदवस जाऊन १९३० साली त्याचंी प्रसूतीची वेळ आली. ह्या वेळी नक्की मुलगा होणार ह्या शवश्वासाने आशण अिा 
मुलाच्या जन्माच्या वेळी मुलाच्या शपत्याने जवळ असले पाशहजे ह्या िास्त्रानुसार नारायणराव लक्ष्मीबाईंच्या प्रसूती 
समयी त्याचं्याजवळ थाबंले. तो िशनवार रात्रीचा समय होता. त्यावेळी द्रौपदीचा प्रयोग जाहीर झाला होता. आयुष्ट्यातं 
पशहल्यादंा स्वतःच्या सोयीसाठी नारायणरावानंी प्रयोग रद्द करून लोकाचें पैसे परत केले. मुलगा होणार हे वतयवलेले 
भशवष्ट्य होते—ते खरे ठरले. मध्यरात्री लक्ष्मीबाई प्रसूत होऊन सुरेख मुलगा झाला. सवयत्र आनंदी आनंद 
झाला.....पण सूयोदयापूवीच त्या मुलाचा मृत्यू झाला. नारायणराव: लक्ष्मीबाईंना जबरदस्त धक्का बसला. दुसऱ्या 
शदविी..... चकबहूना त्याच शदविी रशववारी जाहीर झालेला स्वयंवर नाटकाचा प्रयोग नेहमीप्रमाणे बालगंधवांनी 
अप्रशतम रंगवला. 

 
१९३३ साली गंधवांनी सादर केलेले अमृतशसद्धी हे त्यांचे िवेटचे नवीन नाटक. त्यानंतर कोणतेही नवीन 

नाटक गंधवय कंपनीने रंगभूमीवर आणले नाही. त्यावेळी गंधवाचे वय होते ४५ वषे. साधारण १९३२ सालापयंत 
गंधवाच्या नाटकाला खूप चांगले उत्पन्न होत होते. दरसाल जवळ जवळ पावणे दोन लाख. तरीही बालगंधवांचे कजय 
शिटेना. त्याचे मुख्य कारण िहणजे अिाट खचय. रंगभूमीला:रंगभमूीवरच्या पात्राला भषूवण्यासाठी, नाटकातं रंग 
भरण्यासाठी योजलेल्या पात्राचं्या संदभात, रंगभमूीवरील गायन उठावदार होण्यासाठी शनवडलेल्या वादकाचं्या 
संदभात, नारायणरावानंी कधीही तडजोड केली नाही. त्यामुळे कंपनीच्या कपडे पटाच्या संदभात, देखावे तयार 
करण्याच्या संदभात, चकबहुना शतरखवा:कादरबक्ष, ऑगयन सारखे वाद्य इत्यादी संदभात कमी प्रतीच्या गोष्टींचा 
स्वीकार केला नाही. स्वतःला मनसोक्त अत्तर चोपडून गंधवय रंगभमूीवर जात. त्याचा सुवास शथएटर बाहेरच्या 
रस्त्यापयंत दरवळत जात असे. परंतू रंगमंचाबाहेर नारायण बालगंधवाच्या कपड्यांना अत्तर लागत नसे. 
सुरूवातीपासून अिा खचाची सवय गंधवय नाटक मंडळींना आशण शतचे मालक नारायणराव बालगंधवांना लागली 
होती. ३१–३२सालापयंत भरमसाठ उत्पन्न होत असतानंाही कजाची िेड होऊ िकली नव्हती आशण १९३२ नंतर 
उत्पन्न कमी कमी होऊ लागल्यावर त्याची िक्यता कमी झाली. 
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बत्तीस नंतर गंधवांचा आवाज त्रास देऊ लागला. त्यामुळे वारंवार प्रयोग बंद ठेवावे लागत. जेव्हा केव्हा 
प्रयोग होत तेव्हा आवाजाच्या अडचणीमुळेपे्रक्षक बालगंधवांच्या गायनावर नाखूष असत. त्यामुळे ज्या गावी मुक्काम असे 
त्या गावात नाटकाचा “बोलबाला” चागंला होत नसे. काढलेले कजय त्याचा गुणधमाप्रमाणे आशण काहंी अंिी देखील न 
िेडल्यामुळे हळूहळू वाढतच जाऊ लागले. खचय कमी करण्याच्या उदे्दिाने गणपतराव बोडस, शवनायकराव पटवधयन 
इत्यादी माणसे कंपनी सोडून गेली. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे दादा काटदरे सारखे समथय व्यवस्थापक शवश्रातंी करता 
शनघून गेले. थोडक्यातं बालगंधवा व्यशतशरक्त इतर चागंली चागंली माणसे कंपनीपासून दुरावली. पशरणामी प्रयोग 
रंगतीत कमी पडू लागले. त्याचा पशरणाम उत्पन्नावर झाला आशण िवेटची कुऱ्हाड, नवीनच लोकशप्रय होत चाललेल्या 
बोलपटानंी मारली. नाटकापेक्षा बोलपट पहाणे लोकानंा जास्त पसंत पडू लागले. ह्या कारणाने नाटक कंपन्या एका 
मागून एक बंद होऊलागल्या:ह्या सवय गोष्टींचा पशरणाम होईपयंत १९३४ साल उजाडले. दादा काटदरे ह्यानंी उत्कृष्ट 
ठेवलेल्या व्यवस्थेमुळे प्रत्येक नाटकाला शकती उत्पन्न झाले:शकती खचय झाला ह्या गोष्टी सहज समजत असत:त्यातून 
िवेटी हे शनशश्चत झाले की इतःपर केवळ नाट्यप्रयोगाच्या उत्पन्नातून कजय शिटणे अिक्य आहे. कारण कजाचा 
आकडा आता सत्तर हजारापयंत पोहोचला होता. कजय वाढत होते तसे बालगंधवाचे वय देखील वाढत होते. कमी होत 
होते िक्त उत्पन्न! ह्या कमी उत्पन्नाला आणखीन एक कारण होते.रंगभूमीवर आता शस्त्रयानंी कामे करायला सुरवात 
केली होती. साहशजकच वयाने प्रौढ झालेल्या पुरूषाचं्या स्त्री भशूमका पहाण्यापेक्षा शस्त्रयांनी केलेल्या स्त्री भशूमका 
शनशश्चतपणे लोकानंा आकर्वषत करू लागल्या होत्या. 

 
अिी मानशसक जडण घडण बालगंधवाची होत असतानंा व्ही. िातंाराम ह्यानंी त्याचं्यािंी संपकय  साधून एक 

प्रस्ताव त्याचं्यापुढे ठेवला!“–––नारायणराव जर आमच्या भागीत (िहणजे प्रभातकंपनीच्या भागीत) तीन वषात 
सहा शचत्रपट करतील तर त्यांच्या शहशशयावर त्यानंा कशमत कमी सहा लाख रूपये शमळतील!” सहा लाख रूपये ही 
भलू पाडणरी रक्कम शनशश्चतच होती. सत्तर हजाराचे कजय शिटून पुढच्या स्वस्थ्या करता हातािी मुबलक पैसा राहणार 
होता. िहणून नारायणरावानंी त्याचें शहतशचतक–शनदान लाटसाहेब चकवा खाशडलकर ह्यांचा सल्ला न घेता प्रभातचा 
प्रस्ताव स्वीकारण्याचा बेत मनोमनी पक्का केला. 

 
“नारायणरावाचंी स्त्री भशूमका शचत्रभमूीवर चागंली शदसेल कां?...नाटकाप्रमाणे शचत्रपटातं त्यानंा प्रभावी 

संवादाची जोड शमळू िकेल कां?....शचत्रपटातंील तीन चकवा चार शमशनटांचे गाणे त्याचं्या पे्रक्षकांचे समाधान करू 
िकेल कां? पे्रक्षकांनी तुडंुब भरलेल्या रंगमंशदरात भशूमका करण्यात त्याचंी हयात गेली त्यानंा स्टूशडओतील 
कलोपासना रूचेल का?”असे अनेक प्रशन होते:त्याचे समाधानकारक उत्तर त्याचं्याजवळ नव्हते.... त्यावर ते शवचार 
करण्याच्या मनस्स्थतीतही नव्हते, त्यानंा शदसत होते सहा लाख रुपये आशण त्याशहपेक्षा जास्त महत्त्वाचे कजय िेड! 
नारायणरावासंारखा असामान्य कलावंत कोणतीही भशूमका चागंलीच करील असा िातंाराम ह्यानंा शवश्वास होता तर 
“िातंारामबापूं कोणतीही भशूमका माझ्याकडून छानच करून घेतील” अिी नारायणरावानंा खात्री होती. दोघांचाही 
शवश्वास स्वतःपेक्षा दुसऱ्यावरच जास्त होता आशण एकमेकाचं्या कतुयत्वावर शवसंबून दोघंही शनचश्चत होते! 

 
१८ मे १९३४ साली बालगंधवय–प्रभात करार मूतयस्वरूपातं उतरला. सुरवातीला करार दोन बोलपटासाठी 

झाला.उभयपक्षी सोयीचा वाटला तर तो पुढे वाढवता येईल अिी बोलणी झाली. हे दोन बोलपट पशहल्यावषीं 
काढायचे होते. शचत्रपटाचा खचय प्रभात कंपनीने करावयाचा आशण जो निा होइल तो दोघानंी वाटून घ्यायचा असे 
कराराचे स्वरूप होते. प्रभात कंपनीत गेल्यामुळे साहशजकच गंधवय कंपनी ३१· १२·३४ रोजी बंद करण्यात आली. ही 
घटना कोल्हापूर मुक्कामी घडली.. कंपनीतले अबालवृद्ध बालगंधवाचा शनरोप घ्यायला एकत्र जमले. आपआपल्या 
भशवष्ट्याशवषयीच्या काळजीमुळे नव्हे तर भतूकालच्यासुखद स्मृतीमुळे प्रत्येकाच्या डोळ्यातून घळघळ अश्रू वाहत होते. 
त्यानंा शनरोप देतानंा नारायणराव इतकंच िहणत “––कजय िेडण्यासाठी मला नाईलाजाने कंपनी बंद करणं भाग 
आहे!” हे वाक्य िहणतानंा त्यानंा गशहवर अनावर होत असे. 
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ज्या कोल्हापुरातूंन िाहू छत्रपतींनी एकोणतीस वषापूवी लहानग्या नारायणाला नाट्यसृष्टीत अशभमानाने 
पाठवले त्याच कोल्हापुरातं गंधवय मंडळीनी आशण बालगंधवांनी रंगभमूीचा शनरोप घेतला! 

 
कराराप्रमाणे बालगंधवय एक जानेवारी पस्तीस पासून प्रभात नगरात जाऊ लागले. त्याचं्या आवडीचा संगीत 

शदग्दियक िहणून मास्तर कृष्ट्णराव देखील प्रभातच्या सेवेत रूजू झाले. मास्तराबंरोबर कादरबक्ष आशण शतरखवा हे 
देखील संगतीकार िहणुन प्रभात मधे राशहले. ह्यापैकी मास्तर कृष्ट्णराव सोडले तर इतराचंा करार गंधवापुरताच होता. 
मास्तर मात्र नंतर प्रभातिी संबंशधत राशहले. शतथे त्यानंी पुढे िार चांगली कामशगरी केली हे जाता जाता सागंायला 
हरकत नाही. 

 
नारायणरावाकंरता भशूमका शनवडणे हा देखील शवचार करण्यासारखा प्रशन होता. त्याचें वय लक्षातं घेता स्त्री 

भशूमका अथातच शनकालात शनघाल्या होत्या. शिवाय शस्त्रयाच शस्त्रयाचंी कामे करू लागल्यामुळे तसा शवचार सुद्धा करणे 
अिक्यच होते. तेव्हा त्याचं्या पोक्त वयाकडे पाहून संत एकनाथ ह्याचं्या जीवनावर शचत्रपट काढून नारायणरावानंा 
एकनाथांची भशूमका योग्य होईल असे वाटून त्या अनुषंगाने के. नारायण काळे ह्यानंी कथेची उभारणी केली.शिवाय 
नंदकुमार, कान्होपात्रा, अमृतशसद्धी ह्या त्याचं्या नंतर नंतरच्या नाटकातं भशक्तरसपूणय भशूमका त्यानंी चांगल्या 
वठवल्या होत्या. त्यातली भजने देखील भशक्तभावाने िहटली. हाही शवचार कदाशचत िातंारामबापूंच्या मनाच्या 
कोपऱ्यातं कुठेतरी असावा. 

 
व्ही. िातंाराम ह्यांची वृत्ती सामाशजक जाणीवेने पशरपूणय भरली होती. त्यामुळे संतपटात देखील चमत्कृतीवर 

त्यानंी कधीही भर शदला नाही. “अस्पृशयता शनवारण” ह्या तत्वाला त्यानंी प्राधान्य शदले आशण त्यानुसार के. नारायण 
काळे ह्यानंी कथेची आशण प्रसंगाची, संवादाची गंुिण केली होती. गंधवाच्या जोडीला रत्नमाला ही त्या 
काळचीनावाजलेली नटी आशण “वासंती” ही बालनटी ह्या शसनेमातं काम करणार होती. संगीत अथातच मास्तरांचे. 
शसनेमा मराठी आशण चहदी ह्या दोन भाषामंध्ये शनघणार होता. 

सुरवाती सुरवातीला नारायणराव मन लावनू भशूमका करण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण लवकरच त्याचें मन 
ह्या वेगळ्या वातावरणात रमेनासे झाले. समोर तुडंुब भरलेल्या पे्रक्षकासंमोर भशूमका करणे, गाणे िहणणे, त्याचं्या 
कडून शमळणारे कौतुक स्वीकारणे वगैरे गोष्टींचा शजवंतपणा ह्या शनर्वजव कॅमेरा समोर मृतवत् वाटू लागला–––“देवा 
ह्या धंद्यात आमच्या नाटक धंद्यासारखा आनंद नाही.” असे उद गार ते वारंवार काढू लागले. पुन्हा नाटकाकडे वळावे 
असे त्यानंा राहून राहून वाटू लागले. 

 
इकडे गंधवय मंडळीचे शवसजयन झाल्यावर त्यातल्या नट मंडळीसमोर प्रशन उभा राशहला––– चशरताथाचा–

–बहुतािं मोठ्ा कंपन्या पूवीच बंद झाल्या होत्या. त्यामुळे तीशह दारं बंद झाली होती. िवेटी बालगंधवा–शिवाय 
गंधवय कंपनीची पुनघयटना करण्याची हालचाल सुरू झाली. गंगाधरपंत लोंढे, ह्यानंी त्यात पुढाकार घेतला व 
वालावलकर, मास्टर दुगाराम, अभ्यंकर, हरी देिपाडें, बापूराव राजहंस, ह्यानंी चार मशहन्यानंी–चार एशप्रल रोजी 
गंधवय नाटक मंडळी पुन्हा शवशधवत्  सुरू केली. नारायणरावाचं्या गैरहजरीत मास्तर कृष्ट्णा आशण बापूराव राजहंस 
ह्यानंी भशूमका केल्या. लोकांचा जुजबी प्रशतसाद शमळू लागला. शनदान खचाचा मेळ बसू िकत होता. 

 
सप्टेंबर अखेर महात्मा शचत्रपट तयार झाला. पण महात्मा िब्दाचा अन्वय त्या काळात महात्मा गाधंीिी 

जोडल्या जाण्याचा संभव जास्त वाटल्याने सेंसार ने शचत्रपटाच्या नावाला हरकत घेतली. प्रभात कंपनीला नाव 
बदलावे लागले. “धमात्मा” ह्या नावाने तो सादर करण्याचे ठरवले तेव्हा शचत्रपट प्रदर्वित करायला परवानगी 
शमळाली. त्या प्रमाणे सात शडसेंबर १९३५ रोजी मंुबईच्या “कृष्ट्ण” टॉकीज मधे प्रदर्वित झाला. बालगंधवाचा पशहलाच 
शचत्रपट िहणून लोकानंी अलोट गदी केली, पण सगळे शनराि होवनू परतले. गंधवाचा मेकअप् , तीन चार शमशनटात 
आटोपलेली गाणी, त्यानंा समाधान देइना. शिवाय त्याचंा रंगभमूीवरचास्त्रीभशूमकेतला लाशडवाळ अशभनय बघण्याची 
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सवय–चकबहुना व्यसन जडलेल्या रशसकाचं्या शसनेमातला त्याचंा वेगळ्या प्रकारचा अशभनय पसंतीला उतरला नाही. 
सगळे खूप शनराि झाले. नारायणरावाचें पाशहलेच शचत्र अयिस्वी झाले. सपिले पडले. िार मोठ्ा अपेक्षा बाळगून 
केलेला हा प्रयत्न  असमाधानकारक झाल्यामुळे दोघंही––िातंाराम आशण बालगंधवय शनराि झाले. सहा शचत्रपट 
काढून दहा बारा लाख रुपये कमावण्याचे आशण त्यातून सवय कजयिेड करून पुढील सुखी समाधानी आयुष्ट्य व्यतीत 
करण्याचे स्वप्न अिा शरतीने भगं पावल्यामुळे नारायणराव उदास बनले. त्याचें मन पुन्हा पुढच्या शचत्रपटातं रमणे 
दुरापास्त वाटू लागले. बालगंधवाना घेऊन आणखी शचत्रपट काढणे िायद्याचे होणार नाही ह्याची जाणीव िातंारामना 
झाली. उभयताचं्या दृष्टीने अयिस्वी ठरलेली ही युती पुढे चालू ठेवण्यात काही लाभ नाही पाहून हा करार रद्द 
करण्यातं आला. बालगंधवाना मोकळे करण्यात आले. 

 
बालगंधवाचे मन शसनेसृष्टीत कधीच रमले नाही. वारंवार त्यानंा रंगभमूीची आठवण येऊ लागली. करार 

संपुष्टात येताच त्यानंी पुनघयशटत गंधवय मंडळीत प्रवेि केला. तो देखील कंपनी कोल्हापूर िहरातं असतांना. ज्या 
कोल्हापूर िहरात असतानंा लहानग्या नारायणाला श्रीमंत छत्रपती िाहू महाराजानंी नट होण्यासाठी शकलोस्कर 
नाटक मंडळीत पाठवले होते त्या कोल्हापूर िहरात नारायणरावानंी पुन्हा रंगमंचावर अवतीणय व्हायचे ठरवले हा एक 
शवशचत्र योगायोगच िहटला पाशहजे. स्वयंवर, द्रौपदी, एकच प्याला ही नाटके पुन्हा रंग भरू लागली. 

 
कजय िेडण्याच्या उदे्दिाने नाटकसोडून शसनेमा कंपनी जवळ केली. पण िवेटी सत्तर हजाराचे कजय जसेच्या 

तसे! िातंाराम सारखे शसद्ध हस्त, कलापूणय शचत्रपट काढण्यासाठी प्रशसद्ध असलेल्या शदग्दियकाला अशभनय कुिल 
बालगंधवांना घेऊन यिस्वी शचत्रपट का ं काढता आला नाही? नुसत्याच अशभनयासाठी नव्हे तर त्या बरोबर 
गायनासाठी सुद्धा प्रशसद्ध असलेल्या, नव्हे अशभनयकुिल गायनाने अनेक लोकांना वेड लावणाऱ्या बालगंधवाच्या ह्या 
कलागुणांचा योग्य वापर िातंारामह्यानंा करता आला नाही कां? की त्या दोघाबंद्दल लोकाचं्या अपेक्षा चुकल्या? 

 
बालगंधवय रंगभमूीवर ज्या सुकोमल भशूमका करतात त्या शचत्रपटात शचशत्रत होणे िक्य नाही. मग एक 

शनराळाच बालगंधवय पे्रक्षकासंमोर उभा करावा असा शवचार िातंाराम ह्यानंी केला असावा. िहणून नेहमीच्या लशलत 
स्वरूप बालगंधवा ऐवजी “जाडेभरडे धोतर नेसून, बाराबंदी चढवलेला, डोक्यावर पागोटे अडकवलेला आशण भरदार 
शमिी ठेवनू डोक्याचा गोटा केलेला बालगंधवय त्यानंी लोकांसमोर उभा केला. वषानुवषय पाशहलेल्या बालगंधवाच्या 
कोमल सुिीतल सुंदर मूतीला ही शसनेमातील मूती सवयस्वी छेद देणारी होती. त्यामुळे त्या स्वरूपात बालगंधवांना 
स्वीकारणे पे्रक्षकानंा मुळीच िक्य झाले नाही. त्याचं्या शचत्रपट पडद्यावरील पशहल्या दियनानेच त्यांचा भ्रमशनरास 
झाला. ज्या त्याचं्या रंगमंचावरील पशहल्याच दियनाला कडाडून टाळी पडत असे, शतथे शचत्रपटात पशहल्या दियनालाच 
शनरािचेे सुस्कारे सोडल्या गेले. प्रथम दियनाने चजकण्याचे स्वप्न असे धुळीला शमळाले. त्यानंतरच्या प्रवेिामधे जो 
एकनाथ िातंारामानंी उभा केला तो, एकतर तुकाराम, ज्ञानेश्वराच्या मानाने अपशरशचत होता. िातंारामानंी अस्पृशयता 
शनवारण ह्या आपल्या वैचाशरक भशूमकेवरून.... भशक्त भावापेक्षा वेगळा शचत्रपट बेतला असल्याने लोकाचं्या एकदम 
पचनी पडला नाही. जो बालगंधवाचा भशक्तरस कान्होपात्रा चकवा मीराबाई ह्याचं्या जीवनावर बेतलेल्या नाटकामंधून 
लोकाचं्या पशरचयाचा होता, तो संत एकनाथ मधे अभावानेच शिल्लक होता. “प्रभात कंपनीची योजना अत्यंत 
सद हेतूपूवयक असली तरी पे्रक्षकाचं्या अपेक्षाहंी जुळणारी नव्हती. पशरणामी नारायणरावाचं्या शचत्रपट सृष्टीतला अवतार 
अत्यंत शवघातक रीतीने संपुष्टात आला. नारायणरावाचं्या नाटकातंल्या भशूमका पुन्हा सुरू झाल्या. 

 
गंधवय मंडळीची नाटके पुण्याला चालू असतानंा “बालगंधवाची स्त्री भशूमका शचत्रपटातं किी शदसेल”. ह्याचा 

नुसता अंदाज घेण्याकशरता सरस्वती शसनेटोन चे मालक दादासाहेब तोरणे ह्यानंी स्वयंवर नाटकातंला एक लहानसा 
भाग शचशत्रत केला. तो जेव्हापडद्यावर बशघतला तेव्हा तो अतीिय सुरेख शदसला. त्यातला अशभनय, त्यातले “स्वकुल 
तारक सुता”... हे गाणे, हे सगळे इतके सुरेख वाटले की पुन्हा पुन्हा ऐकायची इच्छा होत होती. कोल्हापूरच्या रॉयल 
शसनेमाचे मालक बाबूसाव रूईकर ह्यानंी तो भाग बघताच नारायणरावाचंी स्त्री भशूमका असलेला शचत्रपट काढायचा 
शवचार त्यानंी जवळ जवळ पक्का केला. त्यातं धंद्याबरोबरच आणखी एक चांगला शवचार होता. तो िहणजे त्या 
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शचत्रपटाला वेगळ्या दृष्टीनं येणारं ऐशतहाशसक महत्त्व. भाऊराव कोल्हटकराचं्या स्त्री भशूमका गाजल्या. परंतू त्या आता 
बघता येतील असे मागे काहीच राशहले नाही. पण नारायणरावाचंी स्त्री भशूमका शचशत्रत केली तर ती पुढे अनेक वषय एक 
संग्राह्य वस्तू राहील. कंपनीच्या मंुबईच्या मुक्कामात अमृतशसद्धी नाटकाचे प्रयोग करून त्याचे शचत्रीकरण करावे असा 
शवचार करून मोबदल्या खातर “बालगंधवाना पंचवीस हजार रुपये आशण इतर मंडळींना एक मशहन्याचा पगार”. असे 
त्यानंी सुचवले. ह्या शचत्रपटासाठी बालगंधवाना व्यवसायांतर करण्याची गरज नाही हा दुसरा आशण महत्त्वाचा िायदा 
होता. कोल्हापूरचे शचत्रपट महषी बाबूराव पेंटर ह्यानंी शदग्दियनाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यामुळे “स्त्री भशूमकेतले 
त्याचें दियन कसे शदसेल ह्याबद्दल िकंा व्यक्त करणाऱ्यानंा शदलासा शमळाला. बाबूराव सौंदयय दृष्टीबद्दल प्रख्यात होते. 
आशण “जे शचत्र सुंदर शदसणार नाही असे शचत्र बाबूराव काढणारच नाहीत” अिी सवाना खात्री वाटत होती. ह्या सवय 
गोष्टींचा पशरणाम होऊन सुरूवातीला तयार नसलेले नारायणराव ह्या शचत्रीकरणकरता तयार होऊन जून १९३७ 
साली मंुबईला “बालगंधवय–रूईकर” करार झाला. बालगंधवावर असलेले “सत्तर हजार रुपयाचे कजय” हा सुद्धा 
बालगंधवाना हा करार करण्यास राजी करणारे एक महत्त्वाचे कारण होते. 

 
मंुबईच्या “शिल्म शसटी” नामक स्टुशडओत नाटकातला एक पडदा सोडून त्या पाश्वयभमूीवर रंगभमूीवर 

करतात त्याप्रमाणे अमृतशसद्धी ह्या नाटकाचे “साध्वी मीराबाई” ह्या नावाने शचत्रीकरण व ध्वनीमुद्रण झाले. 
 
शचत्रपटाचेच असे शवशिष्ठ तंत्र न वापरता एखाद्या नाटकाचा जोशचत्रपट तयार करतात त्याला “स्टेज टॉकी” 

िहणतात. परंतु त्याचे सुद्धा काही वेगळे तंत्र असले पाशहजे. हा प्रकार पाश्चात्य देिात यिस्वी झाला असला तरी 
त्यासाठी त्यानंी कोणते तंत्र वापरले ह्याची बाबूराव पेंटर ह्यांना कल्पना नव्हती. चकवा तसा त्यांनी प्रयत्न देखील केला 
नाही. त्यामुळे तयार झालेला “साध्वी मीराबाई” हा शचत्रपट अत्यंत कलािून्य आशण अयिस्वी ठरला. नारायणरावाचंा 
शचत्रपट सृष्टीतला हा दुसरा पराभव. 

 
त्याचं्या शतसऱ्या आशण िवेटच्या पराभवाला गोहरबाई जबाबदार होती. ही कहाणी आहे १९४५ सालातीन. 

तो पयंत नारायणराव गोहरबाई च्या पूणय कह्यात गेले होते. गोहरबाईची इच्छा, बालगंधवानी पुन्हा शसनेमात काम 
करावे कारण त्यामुळे बरेच पैसे शमळतील. आज पयंत नारायणरावानंी शसनेमातं काम करावे िहणून शसनेमा शनमाते 
नारायणरावानंा शवनवीत होते. आता––केवळ गोहरबाईच्या इच्छेला मान द्यावा िहणून––नारायणराव शनमात्याकडे 
चकरा मारू लागले. त्यासाठी सीताकातं लाडह्याचं्यामािय त ग.शद. माडगूळकर ह्यांचा वशिला लावनू सुधीर िडके 
ह्याचं्या “शवठ्ठलरूखमाई” ह्या शचत्रपटातं संत तुकारामची भशूमका शमळवली. त्यात “आिही जातो आमुच्या गावा” हा 
अभगं बालगंधवय अशतिय सुरेख गायले. बालगंधवांना त्या बद्दल पंधरा हजार रुपये शमळाले. परंतु शचत्रपट अगशदच 
कलािून्य असल्यामुळे कुणाच्या स्मरणातं सुद्धा राशहला नाही. नारायणरावाचंा हा शतसरा दारूण पराभव. 
 
 

* * * 
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॥८॥ 
 

एक जानेवारी १९३५ रोजी नारायणराव प्रभात कंपनीत रूजू झाले. जून १९३६ ला ते पुनघयशटत गंधवय 
कंपनीत सामील झाले. ह्या दीड वषात पुलाखालुन बरेच पाणी वाहून गेले. लोकानंा त्यांची स्त्री भशूमका बघण्याची 
सवय झाल्यामुळे, हजारो पे्रक्षकासंमोर काम करायची सवय असल्यामुळे यंत्रासमोर काम करतानंा जाणवणारा 
शनजीवपणा, रंगभमूीवरच्या लाबंलचक गायनाची सवय असलेल्या नारायणरावानंा तीन चार शमशनटातं गायन 
रंगवण्याची हतोटी साधली नसेल, अिा अनेक गोष्टींमुळे त्याचें शचत्रपटातील काम जमले नसेल अिी कल्पना काही 
मंडळीची झाली. पण ते खरे कारण नसावे. तसेच असते तर अमृतशसद्धी नाटकाचा प्रयोगच जवळपास जसाच्या तसा 
शचशत्रत करून––आशण तेही बाबुराव पेंटर सारख्या शसद्धहस्त शदग्दियकाच्या मागयदियनाखाली––संत मीराबाई––
नावानं काढलेला शचत्रपट यिस्वी झाला असता. खरी गोष्ट अिी शक नारायणरावाचं वय वाढलं. त्याचंा िरीराचा 
डौलही पूवीसारखा राशहला नव्हता. आवाज देखील सततचे बिाचे पाणी पीत राशहल्याने खराब झाला होता आशण 
वाढत्या वयामुळेच नकला िहणण्यातला अस्खशलतपणा राशहला नव्हता. िरीराची चपळाइपण कमी झाली होती. ह्या 
सवय गोष्टी असून प्रयोग लोकपहात होते पण उत्पन्न जेमतेमच होत होते. कंपनीच्या भरविावर कजयिेडीची अपेक्षा 
करणे रास्त नव्हते. थोडक्यात बालगंधवांनी आता स्त्री भशूमका करणे बंद करणे आवशयक होते. पण त्याला सध्यातरी 
इलाज नव्हता आशण कजाचा बोजा डोक्यावरून उतरणे आवशयक होते. त्यालाही इलाज सापडत नव्हता. अिा 
शवशचत्र मनःस्स्थतीत असतानंा “गोहरबाई” नावाची स्त्री त्याचं्या जीवनात आली. तो शदवस होता तीस शडसेंबर १९३७! 

 
गोहरबाई ही मूळची कनाटकची. िहणून शतचा उल्लेख गोहर कनाटकी असा होत असे. सुप्रशसद्ध नट िकंर 

नीलकंठ उिय  नाना चापेकर ह्याचं्या मदतीने ती मुबंईला आली. त्यानंीच शतला व्यावसाशयक स्स्थरता शमळवनू शदली. 
शदसायला चागंली. आवाज गोड आशण चांगली गाशयका त्यामुळे मंुबईच्या शसनेसृष्टीत शतला प्रवेि शमळाला. रूप आशण 
गळाचागंला असल्याने व त्या काळात पाश्वय गायनाची पद्धत नसल्यामुळे पाच सात चहदी शचत्रपटातं शतने कामं केली. 
बालगंधवाच ंगायन शतला िार आवडत असे. त्याचं्याबरोबर रंगभमूीवर कामे करावी अिी तीव्र इच्छा शतची होती. त्या 
दृष्टीने शतने बालगंधवाची भेट घेण्याचा प्रयत्न पण केला. त्यावेळी शतला ते िक्य झाले नाही. बालगंधवाच्या 
ध्वशनमुशद्रका आणून त्याचंी गायकी शतने बऱ्याच प्रमाणात साध्य केली होती. नारायणरावाचंी सरळ सरळ गाठ पडत 
नाही पाहून शतने एकदा त्याचं्या आईच्या घरी आपल्या गायनाचा काययक्रम आयोशजत करण्यात यि शमळवले. त्या 
काययक्रमाला नारायणराव हजर राशहले. त्यानंा शतचे गायन आशण त्याचंी स्वतःची िलैी यिस्वी शरतीने वापरण्याची 
शतची पद्धत––दोन्ही गोष्टी आवडल्या. त्यानंी शतला तिी पावती पण शदली होती. गोहरबाईंनी बालगंधवाच्या 
मातोश्रींना शवनंती केली––“आई, मला महाराजाचं्या कंपनीत प्रवेि शमळवनू द्या. मी तुमचे उपकार जन्मोजन्मी 
शवसरणार नाही.” त्यावेळी ती बालगंधवांना महाराज िहणत असे. अथात त्यावेळी शतचा हेतू साध्य झाला नव्हता. 
तरीही शतने नारायणरावाचंा नाद सोडला नाही. त्याचं्या नाटकातं त्याचं्या बरोबर काम करणे ही शतची महत्वाकांक्षा 
होती. तो एकच छंद ती जोपासत आली होती.त्यासाठी नानाप्रकारचे प्रयत्न शतने केले...अखेर पयंत चालू ठेवले. 
िवेटी शतची तपश्चया िळाला आली. मात्र त्यामागची कारणे वेगळी होती. 
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नाट्यािायव खाडीलकर 

 
 खाडीलकरानंी नारायणाला–त्याचं्या स्त्री भशूमकानंा वैचाशरक कणा शदला. त्यानंी अशभशनत केलेल्या भशूमकाचंी िोड 
करून त्याचं्या स्वभावातले ममय समजावनू साशंगतले. भाशमनी, द्रौपदी, देवयानी, चसधू, मेनका ह्याचं्या भशूमकेतले वैशिष्ट्ठ् 
कळल्यामुळे नारायणाची स्त्रीरूपे ठसठिीतच नव्हे तर एकमेकापंासून वैशिष्ट्ठ्पूणयतेने वेगळी वाटली. 

 
साधारण ३२ सालापासून गंधवाच्या नाटकानंा उत्पन्न कमी होऊ लागले होते. त्याची कारणे आपण पाशहलीच 

आहेत. ३७ च्या सुमारास नटवयय लोंढे हे एकमेव गायक कलाकार, गंधवय कंपनी सोडून गेले. त्याचं्या बरोबर हरीभाऊ 
देिपाडें, वालावलकर, कृष्ट्णाप्पा भाडंारकर इत्यादी मंडळी पण गेली. गंधवाचा आवाज बसला. लोंढे गेल्यामुळे 
त्याचं्या जागी कृष्ट्णराव चोणकर कंपनीत आले. त्यानंा कंपनीत घेण्यात गोहरबाईची बरीच मदत झाली त्याची जाणीव 
नारायणरावानंा होती. शिवाय चोणकर कंपनीच्या अशतिय शनकडीच्या काळात नारायणरावाबंरोबर आले. त्यामुळे 
नारायणरावानंा बराच धीर आला होता. स्वाभाशवकच गोहरबाईचे जणू ह्याही कंपनीवर आशण शविषेतः नारायणरावावंर 
खूप उपकार झाले आहेत अिीच नारायणरावाचंी धारणा झाली. त्यामुळे त्याचं्या शवियाचे पैसे घेण्याकरता ते जेव्हा 
मंुबईला गेले तेव्हा गोहरबाईंनी शदलेले आमंत्रण ते टाळू िकले नाहीत. उलट त्याचा सन्मान करणे आपले कतयव्य 
आहे ह्या भावनेनेच ते गोहरबाईंच्या शबऱ्हाडी गेले. 

नारायणराव शबऱ्हाडी आलेले पाहून गोहरबाई अशतिय आनंशदत झाली. त्यावेळी नारायणरावाचं्या बरोबर 
कृष्ट्णराव चोणकर:मास्टर दुगाराम आशण ओळकर होते. सवांना बरोबर घेऊन गोहरबाईंना भेटायला जाण्याची ही 
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पशहली आशण िवेटची वेळ. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा ते शतच्याकडे गेले ते एकटे गेले! खरे पाशहले तर ह्या पूवी ते कधीही 
कुणाकडेही एकटे असे गेले नव्हते. त्या शदविी गोहरने त्याचें खूप छान स्वागत केले. जणू परमेश्वर शतच्या भेटीला 
आला आहे अिा भावनेने शतने त्याचं्या अंगावर गुलाबाच्या िुलांच्या पाकळ्या उधळल्या. त्याचं्या पायावर डोके ठेवले. 
हाताला धरून आसनावर बसवले. थोड्या इकडच्या शतकडच्या के्षम कुिल गोष्टी झाल्यावर–––“मी आपली दुसरी 
तरी काय सेवा करू िकते”? िहणत जवळची हामोशनयम घेउन काहंी भजने िहणून दाखवली. ते कान्होपात्रा 
नाटकातील अभंग होते. त्यात नारायणरावाचं्या काही हरकती सही सही तिाच होत्या—ज्या बालगंधवय प्रयोगात 
गातानंा घेत असत. गाणे झाल्यावर सवांना शतनं जेवणाचा आग्रह केला. ह्या सवय प्रसंगी ती बालगंधवांिी अशतिय 
अदबीने वागत होती. शतच्या गायनानं ते अशतिय खूष झाले होते. त्यामुळे शतच्या जेवणाच्या आग्रहाला संमती शदली. 
जेवता जेवता बऱ्याच शदलखुलास गोष्टी झाल्या. त्या प्रसंगी गोहरबाईनं नारायणयावाचं्या बरोबर काम करण्याची 
इच्छा व्यक्त केली. पण ते तेवढ्या पुरतेच राशहले. परत जाण्याकरता सवय जण मोटर मध्ये बसले असता गोहरबाईने 
नारायणयावानंा परत बोलवले. दहा पंधरा शमशनटांनी बालगंधवय परत आले तो त्याचं्यात जणू आमुलाग्र बदल झाला 
होता. ते सवयस्वी गोहराबाईच्या जणू अधीन झाले. त्या प्रसंगी गोहराबाई आशण बालगंधवय एकटेच असल्याने त्याचं्यात 
काय बोलणी झाली चकवा त्यांच्यात प्रत्यक्षातं काय घडले हे कळायला काहीच मागय नव्हता. परंतु त्याचं्या वागणुकीत 
इतका आश्चययकारक बदल झाला शक काही लोकानंा गोहरबाईनी नारायणरावावंर जादूटोणा केला असावा असे वाटू 
लागले. 

 
त्या शदवसानंतर नारायणराव गोहराबाईकडे एकटे जाऊ लागले. ते शतच्या पे्रमपािात सापडले. शतच्यािी 

शववाहबाह्य संबंध प्रस्थाशपत झाले. पशरणामी १९३८ च्या संक्रातीच्या शदविी गोहरबाई गंधवय कंपनीत कृष्ट्णराव चोणकर 
ह्याचं्या समवेत दाखल झाली. हे शतचे आगमन कंपनीतल्या बऱ्याच मंडळींना आवडले नाही. ह्यावेळी कंपनीचा मुक्काम 
धुळे येथे होता. त्याच मुक्कामात हरीभाऊ देिपाडें, मा. दुगाराम, बालावलकर, लोंढे, अभ्यंकर आशण मुख्य िहणजे 
नारायणरावाचें धाकटे बंधू बापूराव राजहंस ह्यानंी गंधवय कंपनीला रामराम ठोकला. त्याने काशहिा हादरलेल्या 
बालगंधवांना गोहरबाईने धीर शदला. “काहीही झाले तरी मी तुिहाला सोडणार नाही”असा शवश्वास शदल्यामुळे तर 
बालगंधवय शतच्यावर अशधक लुब्ध झाले. इतकंच नव्हे तर शतचे गुलाम बनले. त्यावेळी बालगंधवाचे वय होते पन्नास 
वषय! 

 
गोहराबाईच्या आगमनामुळे कंपनीतले नव्हे तर बालगंधवाचे इतर शमत्र आशण शहतचचतक खूप नाराज झाले. 

त्याचं्यावर पे्रम करणारे, त्याचं्यावर श्रद्धा असणारे सारेच नाराज झाले. कराची इथे असलेले सेठ लाला लक्ष्मीचंद 
ह्यानंी गंधवांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. त्यानंी आतापयंत 
बालगंधवांना पन्नास हजारांची मदत केली होती. ह्या बाईच्या व्यसनात सगळे पैसे बुडतील िहणून त्या कजाच्या पोटी 
गंधवय मंडळीची सगळी मालमत्ता, पुण्याची पेरूची बाग, ह्या शमळकतीचे खरेदी खत आपल्या नावावर करून घेतले. 
तरी पण त्याचें नारायणरावावंरील पे्रम आशण श्रद्धा कायम होती.....“तुिहाला ग्रासणाऱ्या ग्रहणातून तुिही मुक्त झालातं 
िहणजे ही शमळकत जिीच्या तिी परत करीन” िहणून आश्वासन शदले. नंतर लालाजींची प्रकृती अचानक शबघडली. 
मरता मरता बालगंधवांचे गाणे ऐकावे असा त्यानंी ध्यास घेतला. तसे बालगंधवांना तारेने कळवले. परंतु बालगंधवय 
आशण मास्तर कृष्ट्णा कराचीला पोहोचले त्याच्या आदल्या शदविी त्याचंीच “दया छाया घे शनवारूनी प्रभ ू मजवरी 
कोपला!” ह्या गाण्याची ध्वशनमुशद्रका ऐकता ऐकता १०·२·३८ रोजी त्यानंी प्राण सोडला! 

गोहरबाईंना घेऊन बालगंधवांनी महाराष्ट्रात मोठ्ा गावंी संिय–कल्लोळ, मृच्छकशटक, मानापमान ही 
नाटके केली. त्यातं बालगंधवांनी पुरुष भशूमका आशण त्याचं्या बरोबर त्याचं्या पे्रयसीची कामे गोहरबाईंनी केली. पण 
नाटके शविषे रंगली नाहीत. बाईचा गळा चांगला होता. गंधवाच्या कांही जागा त्या छान घेत असत पण गद्य मुळीच 
जमत नसे. जन्माने कानडी, जातीने मुसलमान, सरावाने चहदी, त्यामुळे मराठी िब्दोच्चार त्यानंा नीट जमत 
नव्हते.पयायाने नाटके रंगत नसत. त्यामुळे १९३९ अखेर गोहराबाईचा गंधवय नाटक मंडळींना काहीही उपयोग नाही हे 
नारायणरावाचं्या पूणय लक्षात आले. स्वयंवर, द्रौपदी, एकच प्याला ह्या नाटकातं त्यानंी पुन्हा स्त्रीभशूमका करायला 
सुरवात केली. तेव्हा त्यांचे वय झाले होते बावन्न वषे. वसंत िातंाराम देसाई ह्या त्यांच्या शमत्राने गोहरबाईचा त्याग 
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करायाचा सल्ला शदला पण... “आयुष्ट्यात मी अनेक चुका केल्या. त्याचे पशरणाम मी भोगले. तसे ह्या चुकीचेही पशरणाम 
मला भोगले पाशहजेत” असे उत्तर त्यानंी शदले. 

 
१९४० मधे कजयवसुलीसाठी एका सावकाराने कंपनीवर जप्ती आणली. नारायणरावाचं्या पत्नीचे, 

लक्ष्मीबाईचे, देव रस्त्यावर िेकले. त्याचा पशरणाम होऊन २१ नोव्हेंबर १९४० मधे, जप्तीच्या आठ शदवसानंतरच 
त्याचंा मृत्यू झाला. तिा त्या नारायणरावानंी गोहरबाईला कंपनीत आणल्यापासून खंगतच होत्या. दोन वषांनी 
कृष्ट्णराव चोणकर कंपनी सोडून गेले. गोहरबाईंची कंपनीतल्या कारभारात ढवळाढवळ वाढू लागली. गंधवय 
मंडळीतली शिस्त नाहीिी झाली. अशतिय मौल्यवान िालू जे बालगंधवांनी मुक्तहस्ते पैसा खचय करून शवकत घेतले 
होते त्यातली जर काढून गोहरबाईने शवकायला सुरवात केली. ह्या सवय गोष्टी कंपनीचे पालक िहणून काम पहाणारे 
डॉ. भडकमकर ह्यानंा सहन झाले नाही. गंधवय कंपनीत बाईने काहीही ढवळाढवळ करू नये ह्या उदात्त दृशष्टकोनातून 
कंपनीचा कारभार कृष्ट्णाप्पा भाडंारकर आशण सदाशिव नेवरेकर ह्या जुन्या नटाकंडे सोपवला. त्याचा नारायणरावानंी 
आशण गोहरबाईंनी शनषेध डॉ. भाडंारकराकंडे नोंदवला पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. िवेटी हा वाद 
शवकोपाला जाऊन १९४३ सालाच्या शडसेंबर मध्ये नारायणरावआशण गोहरबाई गंधवय नाटक कंपनीतून बाहेर पडले. 

 
नाटक मंडळीतून बाहेर तर पडले, पण पुढे काय? स्वतःची कंपनी नव्याने काढणे िक्य नव्हते आशण दुसऱ्या 

एखाद्या संस्थेत काम करणे चकवा त्या कंपनीत सामील होणे त्याचं्या इभ्रतीला िोभण्यासारखे नव्हते. दरियान 
नाट्यिताब्दी महोत्सव साजरा करायचे ठरले. त्या अनुषंगाने सागंली येथील महोत्सवात वेगवेगळ्या संस्थानी एकत्र 
येऊन िारदा नाटकाचा प्रयोग केला. त्यात नारायणरावानंी इंशदराकाकंूची भशूमका केली. ह्या िताब्दी महोत्सवाचे 
मंुबईचे स्वरूप जास्त भव्य होते. डॉ. अ. ना. भालेराव ह्यानंी ह्यासाठी खूप पशरश्रम घेतले त्या महोत्सवातं अनेक 
नाटके झाली. त्यात स्वयंवराचा पण प्रयोग झाला. स्वाभाशवकच नारायणरावानंी रूस्ख्मणीची भशूमका अशतिय सुरेख 
केली. ह्या प्रयोगाला गानसम्राट अलाशदया खासाहेब आवजूयन उपस्स्थत होते. त्याचंी तब्येत चागंली नव्हती. त्यानंा 
बालगंधवाचा पाच िब्दांचा यमन (नाथ हा माझा) ऐकायचा होता. त्यानंा अक्षरिः उचलून रंगमंशदरात आणावे लागले. 
ह्या महोत्सवात आणखी एक चागंली गोष्ट घडली. बडोद्याचे सरदार माधवराव मुन्िी हे बालगंधवाचे भक्त होते. 
त्याचं्याकडून गोहरबाईने चौदा हजाराचे कजय घेतले होते. हे कजय वेळेवर परत न केल्यामुळे माधवरावानंी 
बालगंधवांवर िसवणूकीची शियाद दाखल केली होती. ही कोटयबाजी टाळण्याकरता महोत्सवाचें प्रयोग झाल्यावर 
नारायणरावाचं्या मदतीसाठी. “एकच प्याला” नाटकाचा प्रयोग करायचे ठरले. २९ एशप्रल १९४४ रोजी दहा हजार 
पे्रक्षकासंमोर बालगंधवांनी “चसधू’ उभी केली. प्रयोगासाठी सरदार माधवराव मुन्िी आवजूयन उपस्स्थत होते. प्रयोग 
बेिाम रंगला. बालगंधवय वाक्ये शवसरत होते. सुधारकच ंकाम करणारे लोंढे स्टेजवरच त्यांना प्रािपचटग करत होते. 
पे्रक्षकानंा त्यात काही वावगे वाटत नव्हते. प्रयोगाला पुरेसे उत्पन्न झाले. माधवराव मुन्िीना कजापोटी तडजोड करून 
आठ हजार रूपये देऊन उरलेली रक्कम जेव्हा डॉ. भालेराव नारायणरावंाना देऊ लागले तेव्हा नारायणराव िहणाले—
“देवा! ही रक्कम पंधरा शदवसापूंवी मंुबईला जो गोदीत स्िोट झाला त्यातल्या जखमींना वाटून टाका!” 

 
हे केवळ बालगंधवांनीच करावं! पैिाचा मोह त्यानंा कधीच झालानाही. पैसा त्याचं्या जवळ अमाप 

असतानंाही नाही आशण त्याचं्याजवळ नसतानंा देखील नाही. 
 
ह्याच सुमारास जी. आय. पी. रेल्वेमधील कांही मंडळींनी “रेड क्रॉस िंड” ह्या नावाचा एक शनधी शनमाण 

करून त्याच्यासाठी पैसा गोळा करण्यासाठी बालगंधवाची नाटके करायचे ठरवले. त्या अनुषंगाने बालगंधवानी काही 
नाटकाचं्या प्रयोगात भशूमका करायच्या आशण प्रत्येक भशूमके मागे पाचि ेरूपये शबदागी िहणून घ्यायची अिी योजना 
झाली. त्यामुळे बालगंधवाची पैिाची आवक सुरू झाली. वषय दीड वषय ही योजना कायास्न्वत होती. स्वयंवर, द्रौपदी, 
एकच प्याला इत्यादी नाटके केली. १९४७ नंतर काही ठेकेदारानंी ठेकेदारी पद्धतीनं बालगंधवाची नाटके लावली. 
त्यात “नाईट” प्रमाणे त्यानंा पैसा शमळू लागला. 
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गोहरबाई त्याचं्या जीवनात आल्यापासून आशण ते गोहरबाईंच्या आधीन झाल्यापासून बाई सवेसवा झाली 
होती आशण हे ओघाने आलेच. गोहरबाईचा आवाज चागंला होता. वयाने ती नारायणरावापेंक्षा पुष्ट्कळच लहान होती. 
शरयाझ करून नारायणरावाचं्या हरकती आशण गायकी आणखी वाढव ू िकत होती. त्याचप्रमाणे गायनाचे काययक्रम 
करून पैसा शमळवणे शतला िक्य होते. परंतु शतने तसे काहीच केले नाही. त्या कामी शतने नारायणरावानंा जंुपले. 
अिाच उदे्दिाने सुधीर िडके ह्यानंी काढलेल्या “शवठ ठल रखुमाई” ह्या बोलपटासाठी १९५० साली नारायणरावानंा 
तुकारामाची भशूमका करायला लावली. शचत्रपट सवयसाधारणच होता. आशण बालगंधवाची भशूमका तिी नगण्यच 
होती. 

 
सत्तावीस एशप्रल १९५१ रोजी बालगंधवांनी गोहरबाईिी नोंदणी पद्धतीने शववाह केला. त्यावेळी त्याचें वय 

होते ते्रषष्ठ वषे. १९५३–५४ साली प्रथम एक आशण दुसरा असे दोन्ही पाय अधू झाले. त्यांना चालता सुद्धा येईना 
त्यामुळे १९५५ साली नारायणराव रंगभमूीवरून शनवृत्त झाले. तरीपण त्याचें भजनांचे काययक्रम चालूच होते. कारण 
पैसा शमळवण्याची जबाबदारी त्याचं्यावरच होती. त्यांची अपंग अवस्था लक्षांत घेऊन महाराष्ट्र सरकारने त्यानंा 
दरमहा तीनि ेरूपयाची मदत सुरू केली. ते साल होते १९५५. त्याचं्या अमृतमहोत्सवी वषात िहणजे१९६४ साली ती 
साडेसाति ेरूपये प्रशत माह वाढवली. दोन्ही पाय पंगू होईपयंत त्यानंी रंगभमूीवर भशूमका केल्या. एक पाय अधू झाला 
तेव्हा नाटकाचं्या संशहतेत असो चकवा नसो, त्याचं्या बरोबर एक दासी असे. शतचा आधार घेत. रंगमंचावरच्या 
आसनाचा आधार घेत चकवा चवगच्या िळकुट्याचंा आधार घेत ते भशूमका करीत. मात्र १९५५ नंतर ते त्यानंा िक्य 
झाले नाही. 

 
नाटकातंले काम करणे बंद झाले तरी पोटापाण्याच्या सोयीकरता गायनाचे काययक्रम करणे भाग होते. त्या 

काययक्रमांचा त्याचं्या गळ्यावर पशरणाम होई. पूवीपासूनचा दियाचा शवकार बळावत चालला होता. त्यामुळे भयानक 
अिक्तपणा येई. गाण्यातला सूर त्याचं्यापासून दूर जाऊ लागला.त्याची जाणीव होताच त्यांना अशतिय वाईट वाटे. 
ज्याचं्या गायनातं अल्लाशदया खा ंसाहेबासंारख्या गान महषीना संगीतातील स्वराचें मूर्वतमंत दियन घडत असे. त्याच 
बालगंवांचे सूर त्याचं्यावर रूसून दूर दूर जावलूागले. त्याचें गाणे कणसूर होऊलागले. बेसूर वाटू लागले. त्याचे 
त्यानंा मरणप्राय दुःख होत असे. आपल्या शमत्राजंवळ एकदा ते िहणाले “आता देवाने आमचे डोळे शमटावेत. आता 
शजणे नकोसे वाटते. आता मी कणसूर व्हायला लागलो. ते मला समजते, पण दाबून स्वर लावायला ताकद पोहोचत 
नाही. कणसूर लागला की अनंत यातना होतात. अिा स्स्थतीत गायच ंकसं? आशण गायच ंनाही तर खायच ंकाय?” 

 
१९५१ सालानंतर गोहरबाईची प्रकृती शबघडत चालली होती.शतच्यावर दोन वेळा िस्त्रशक्रया करावी लागली. 

त्यामुळे पुढे पुढे बालगंधवाबरोबर काययक्रमाला जात नव्हती. मंुबई चकवा हवापालट करण्यासाठी शवजापूर. अिाच 
शठकाणी शतचे बस्तान असे. िवेटी २० नोव्हेंबर १९६४ रोजी मंुबईत असतानंा अचानक मरण पावली. स्मिानात 
बालगंधवानी एखाद्या अनाथ झालेल्या शवधवेसारखा आकातं केला. आशण त्याच शदविी बालगंधवांचा िवेटचा आधार 
गेला अिी जाणीव त्यानंा झाली. शतच्या मृत्यूनंतर स्स्थती अशधकच शबघडली. 

 
नंतर त्यानंा दुःख एकच होते. आवाजाचे. आवाज लागत नसे. त्याचंी मुलगी चकवा जावई भेटायला गेले की 

ऑगयन काढायला सागंत. त्यावर स्वर लावायचा प्रयत्न करीत. एखादे पद िहणाचा प्रयत्न करीत.....कधी कधी िब्द 
आठवत नसत...... “पुढे काय रे?”शवचारायचे....... 

 
त्याचं्या आवाजातली स्वरानंी चचब शभजलेली पदे सातत्याने ऐकून हजारो श्रोत्यानंा पाठ झालेली असायची 

त्या अशवस्मरणीय गाण्यांचे िब्द बालगंधवांना आठवेनासे झाले होते.खऱ्या अथाने ज्या शदविी सूर त्याचं्यावर नाराज 
होऊन त्यानंा सोडून गेला, ज्या शदविी त्याचें स्वतःचे अशवस्मरणीय स्वरावगंुशठत िब्द सापडेनासे झाले, आशण ज्या 
शदविी ह्या गोष्टींची त्यानंा जाणीव झाली त्याच शदविी हजारो लाखो रशसकाचं्या हृदयावर अशधराज्य करणारे 
बालगंधवय शदवंगत झाले असेच िहणावे लागेल. नंतर उरले ते त्याचें केवळ अस्स्तत्व! 
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पण त्या अस्स्तत्वावरही लोकानंी अतोनात पे्रम केले. सरकारने त्याचं्या कलेची वज राखून सुरवातीला तीनि े

रूपये आशण नंतर दरमाह साडेसाति ेरूपये असे मानधन सुरू केले.अशभनयासाठी संगीत नाटक अकादमीचे राष्ट्रपती 
पाशरतोशषक देण्यात आले. १९६४ साली पद मभषूण देऊन त्याचंा सत्कार करण्यात आला. 

 
१९५२ ते १९५५ पयंत केलेल्या भशूमका लोकानंी बशघतल्या—नव्हे आवजूयन पाशहल्या त्यांत अनेक त्रुटी 

होत्या. आवाज लागण्याच्या अडचणी, पदाचे चकवा संवादाचे िब्द आठवण्याबाबत अडचणी. एक पाय अधु झाल्यामुळे 
सहाऱ्याशिवाय नीट उभे राहण्याच्या अडचणी–ह्या अडचणीसकट त्यानंी सादर केलेल्या–साकार केलेल्या नव्हे—
सादर केलेल्या भशूमका नाट्यरशसकानंी पाशहल्या. With all thy faults. I love thee Hamlet. ह्या उक्तीप्रमाणे 
त्याचं्या सवय उणीवाकंडे दुलय क्ष करून लोकानंी त्याचं्या भशूमका बघण्यासाठी गदी केली. त्याला कारण एकच. 
लोकानंी त्याचं्यावर अतोनात पे्रम केलं. अप्रशतम कला सादर करतानंा केलं त्यात काहीच आश्चयय नाही. पण ती कला 
पुष्ट्कळ अंिी ओसरली असतानंा सुद्धा आपली माया कमी होऊ शदली नाही. असे सुदैव दुसऱ्या कुठल्याही कलावंताला 
प्राप्त झाले नसेल. ह्याची जाणीव नारायणरावानंा नव्हती असे नाही. त्यानंी आपल्यानाट्यरशसकाचंा उल्लेख सातत्याने 
“–माझे अन्नदाते” असाच केला आहे. आशण परमेश्वराजवळ, त्याचं्याच दीघायुष्ट्याची मागणी केली.......सातत्याने 
केली. वास्तशवक, साधारण ४० सालापासून त्यानंा नैराशयाने घेरले होते. आपल्या कुटंुशबयानंा पाठवलेल्या पत्रातं 
त्याचे प्रशतचबब सातत्याने शदसत असे. आपल्या मुलीला–––सरोशजनीला २४·३·४१ रोजी पाठवलेल्या पत्रात ते 
शलशहतात”......यापुढील माझे आयुष्ट्य अगदी वाईट जाणार असे वाटते.....आतापयंतची आयुष्ट्याची ते्रपन्न वषे िुकट 
गेली हे तर शसद्धच झाले आहे.......आयुष्ट्याचा िवेट गोड झाला पाशहजे.....ते निीशब शदसत नाही.....माझ्या 
आयुष्ट्याचे शवलक्षण घोटाळे झाले आहेत.....”जोहरबाईिी संबंध ठेवण्यात िार चूक झाली ह्याची जाणीव त्यानंा 
झाली असली तरी त्यातूंन सुटायला मागय नाही हेही िल्य त्यानंा बोचत असले पाशहजे. 

 
१९५५ साली “एकच प्याला” नाटकातंील चसधूची भशूमका केल्यानंतर दोन्ही पाय अधू झाल्यामुळे त्यानंी 

नाटकातंली भशूमका करणे सोडले.....सोडले िहटल्यापेक्षा त्यांना सोडावे लागले असे िहणणे जास्त सयुशक्तक होईल. 
तरी पण काही वषय त्याचें भजनाचे काययक्रम चालूच होते. त्या काययक्रमाला देखील लोकानंी गदी केली. (बालगंधवा 
समवेत गोहरबाई देखील आपले नाट्यगीतांचे आशण भजनांचे काययक्रम करीत असे.) पण नंतर नंतर हे काययक्रम 
देखील त्यानंा झेपेनासे झाले. 

 
हळूहळू त्यानंा असलेला दियाचा शवकार बळावत चालला होता....एक हात पक्षघाताने अधू झाला. 

मोतीचबदूमुळे डोळ्यानंी नीट शदसेनासे झाले. ऐकू येण्याची अडचण पूवीपासून होती ती आणखीन वाढत गेली. जणू 
एक एक प्रशक्रया त्यानंा सोडून जाऊलागली. भेटायला येणाऱ्या मंडळीकडे ते नुसते बघत...काही बोलण्याचा प्रयत्न 
करीत पण तोंडातून स्पष्ट िब्द उमटत नसत. १९६७ साली साधारण एशप्रल मशहन्यात त्याचंी िुद्ध हरपली. ही बातमी 
मंुबईत पसरली. दियनासाठी अनेक चहाते मंडळी येऊलागली. मनोमनी त्याचं्या स्वास्थ्यासाठी सारे प्राथयना करीत पण 
ते होणे नव्हते. हरवलेलीिुद्ध िवेटपयंत परत आली नाही. मृतवत ते पडून असत. मृत नाहीत िहणून शजवंत आहेत 
अिी पशरस्स्थती झाली. मे मशहन्याच्या पशहल्या तारखेला त्यांना पुण्याला नेण्यातं आले.तिाच बेिुद्ध अवस्थेत डॉ. 
माइणकराचं्या िुश्रुतेत ठेवण्यात आले. पुण्यातल्या लोकांची, त्याचं्या दियनासाठी येणाऱ्या मंडळींची रीघ लागली 
होती. 

 
नारायणराव भीष्ट्माचायाप्रमाणे िरपंजरी पडले होते. मंचकावर झोपल्या सारखे शदसत होते. त्याचंी कन्या 

त्यानंा मधून मधून “नाना, नाना” अिी हाक मारीत असे....पण नाना डोळे उघडायच्या पशरस्स्थतीतच नव्हते. जून 
मशहन्याच्या सव्वीस तारखेला, त्याचं्या वाढशदवसाच्या शदविी–त्यानंा पुण्याच्या सुप्रशसद्ध जहागंीर हॉस्स्पटल मधे 
हलवले. वाटलं काहीतरी करता येईल. सारखी धडपड. धावपळ डॉक्टर मंडळीची चालू होती पण...... 
 



 
 अनुक्रमणिका 

पण िवेटी सवय व्यथय. 
 

ज्या पुण्यातं त्याचंा जन्म झाला. “बालगंधवय” ही पदवी लोकमान्यानंी शदली. आशण गंधवय मंडळीची स्थापना, 
बालगंधवय, गणपतराव, गोचवदराव ह्या शत्रकुटानी केली. 

 
त्याच पुण्यात १५ जुलै १९६७ रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास बालगंधवानी आपली जीवनयात्रा 

संपवली. 
 
बालगंधवय िहणायचे पुण्यातं आले िहणजे माहेरी आल्यासारखे वाटते. 
 

“जाईन मी आता आपुल्या माहेरा! शनरोप हा संता हाती आला! 
िहणून तर िवेटी िवेटी त्यानंा पुण्याला हलवण्याची बुद्धी त्यांच्या सहकाऱ्यानंा झाली नसेल? 
 
िक्य आहे. 
 
कुठलाही गाजावाजा न करता, घाईघाईने, कोणत्याही इतमामा शिवाय सायंकाळी साडेसहा पूवी त्यांचा 

अत्यंशवधी ओंकारेश्वर येथे पार पाडण्यातं आला. 
 
काही भाग्यवंत लोकांचे आवडते असतात तर काही राजांचे. पण दोघानंाही आदरणीय वाटावेत असे जे 

काही थोडे लोक असतात. त्यात नारायणराव बालगंधवय परमादरणीयच िहटले पाशहजेत! 
 
असा हा भाग्यवंत पुण्याला २६ जून १८८८ रोजी जन्मला आशण पुण्यालाच १५ जुलै १९६७ रोजी जणू आपले 

अवतारकायय संपवनू हा स्वगृही गेला. 
 
िाशपत गंधवय िापमुक्त झाला !! 

 
वसंत िातंाराम देसाई िहणतात.–––“मराठी भाषेचे पाशवत्र्य ज्ञानेश्वरीत. शतचे सामथ्यय गडकऱ्याचं्या नाट्यकृतीत 
तर भाव–माधुयय नारायणरावानंी गायलेल्या नाट्यगीतात प्रगटले.” 
 

“खाशडलकराचं्या नाटकातंील मेनकेची भशूमका बालगंधवय करीत असत. स्वतःसंबंधी ती शवश्वाशमत्राला 
सागंते—“तुझ्यासारखी मूती माझ्या हातून पुन्हा घडणार नाही असं सवय देवाचं्या देखत प्रत्यक्ष शवधात्यानं मला 
साशंगतलं.” 
 

बालगंधवाच्या कारकीदीचे इतके सुंदर आशण समपयक वणयन कोणते असू िकेल?” 
 
 

* * * 
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॥९॥ 
 

बालगंधवाच्या कजाबद्दल बऱ्याच उलटसुलट बातियाचें पेव त्या काळात िुटले होते. त्याचा ओझरता उल्लेख 
मागे आपण केला आहे. त्याबद्दल प्रत्यक्ष पशरस्स्थती जाणून घेणं आवशयक आहे. 

 
शकलोस्कर मंडळीच्या कजाचा आशण नारायणरावाचंा “अथाअथी” अथातच संबंध नव्हता कारण नारायणराव 

शतथे पगारी नोकर होते. परंतु त्या कंपनीतून िुटून बाहेर शनघाले आशण गणपतराव–गोचवदराव ह्याचं्या भागीदारीत 
गंधवय नाटक मंडळीची स्थापना केली, तेव्हा नारायणराव, एक–तृशतयािं का होईना पण मालक होते. त्यावेळी गंधवय 
कंपनीच्या स्थापनेसाठी त्यानंी पेणचे बाबासाहेब धारकर ह्याचं्याकडून शवनायक शिवराम तथा बाळासाहेब पंशडत 
ह्याचं्या मािय त सात हजार रूपयाचें कजय शमळवले. गंधवय कंपनीचे ते पशहले कजय. आशण बाळासाहेब पंशडत ह्याचंा 
अप्रत्यक्षशरत्या कजाबद्दल पशहला संबंध. 

 
बालगंधवाच्या कपड्याच्या बाबतीत जी खर्वचक वृत्ती झाली त्या दृष्टीने एक लहान कथा सांगणे आवशयक 

आहे. ऊंची कपडा हा बालगंधवाचा दृष्टीने हौसेचा मामला होता. तो मामला गोचवदराव टेंबे ह्यानंी शबनखचाने आशण 
अशतिय कुिलतेने सोडवला. बडोद्याचे शवख्यात सरदार वाघोजीराव शिके ह्याचंा, रशसकता आशण औदायय ह्या 
गुणाबंद्दल लौशकक होता. तसेच देवासच्या महाराजाचं्या बंधुच्या पत्नी.....िहणजे सौ. सुमतीबाई पवार ह्या 
वाघोजीरावाचं्या कन्यका. त्या सुद्धा शततक्याच रशसक आशण उदार, बरे देवासच्या राणी साहेब ह्या कोल्हापूरच्या 
महाराजांच्या कन्या. ही सवय मंडळी बालगंधवाच्या नाटकाचंी िौशकन! तेव्हा गोचवदराव टेंबे ह्यानंी बडोदे आशण देवास 
येथे सिरी करून ऊंची िालू आशण अनेक जरीकाठी लुगडी शमळशवली. त्या वस्त्राचंी इतकी जाशहरात झाली की ते 
िालू आशण लुगडी पाहण्यासाठी लोक गदी करू लागले! असे अप्रशतम कपडे कंपनीच्या सुरवातीच्या नाटकातं 
नेसायला शमळाल्यावर दुसरा कोणताही कपडा त्यानंा, नारायणरावानंा आवडेनासा झाला. त्याचंी कपड्याचं्या 
बाबतीतली शनवड अिा शरतीने चोखंदळ झाली. पुढे झालेल्या कजाच्या दृष्टीने ही पाश्वयभूमी लक्षातं ठेवायला हवी. ह्या 
पाश्वयभमूीवरच गंधवयनाटक मंडळीला जेव्हा सौभद्र नाटक करण्याची परवानगी शमळाली तेव्हा त्यानंी “पन्नास रूपये वार 
ह्या दराचे खऱ्या शकनखापाचे कापड कृष्ट्ण रूस्ख्मणीकरता, आशण स्वतः करता (िहणजे सुभ्रदे करता) पाच–सहा 
ऊंची साड्या खरेदी केल्या. राजघराण्याचे शचत्र दाखवायचे तर राजघराण्याला िोभेसा कपडा हवा असे त्याचें िहणणे 
असे.” 

 
कपडेपटाबरोबरच रंगभमूीवरची सजावट चकवा रोषणाई ह्याबद्दल देखील बालगंघवय खूप हौिी होते. 

त्यासाठी त्यानंी सढळ हाताने पैसा खचय केला. केवळ सुरेख, ऊंची भारदस्त कपडे हीच िक्त ऐश्वयाची कल्पना, असे 
त्यानंा वाटत नव्हते. त्या अनुषंगाने रंगमंचावरची सजावट सुद्धा श्रीमंत वाटली पाशहजे. ह्यासाठी ते पैसा खचय 
करायला मागे पुढे पहात नसत. उलट, आपल्याला झेपेल इतपतच खचय व्हायला हवा. ऋण काढून सण करण्यांत 
काय अथय आहे अिी गणपतरावाचं्या मनाची धारणा होती. शिवाय गणपतराव िार शहिोबी. जमाखचावर जातीने लक्ष 
ठेवीत असत. स्वयंवर–एकच प्याला.....ह्या नाटकाचं्या यिामुळे आशण होणाऱ्या शवक्रमी उत्पन्नामुळे गंधवय कंपनीने 
स्थापनेच्या वेळी धारकरांकडुन काढलेले कजय शिटले होते. त्यासाठी गणपतरावाचंी शहिोबी वृत्ती कारणीभतू होती. 
त्याला दुसरीही बाजू होती. कजय काढले तरी शबनासायास नाटकाचें प्रयोग करून हां हां िहणता िेडता येते असा 
शवश्वास नारायणरावानंा शनमाण झाला होता! त्यामुळे रंगभूमी सजवण्याकरता कजय काढायला कांहीच हरकत नाही 
अिी त्याचं्या मनाची धारणा झाली. 

अिी मनाच जडण घडण झाली असतानंा खाशडलकरांचे आणखी एक नाटक गंधवांनी रंगभमूीवर आणले–
––“संगीत द्रौपदी”–––तो पयंत, कोणतेही श्रीमंत नाटक गंधवय कंपनी जास्तच श्रीमंत करते अिी कंपनीची 
प्रशसद्धी झाली होती. आपल्या रंगभमूीला िृगंारण्याचा आगळा छंद बालगंधवांना लागला होता. ह्या बाबतीतला 
वैचाशरक संघषय झाल्यामुळे खचावर शनयंत्रण ठेवणारे दोघेही भागीदार–गोचवदराव टेंबे आशण गणपतराव बोडस कंपनी 
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सोडून गेले होते. त्यामुळे नारायणराव कंपनीचे एकटे मालक झाले. भरीस भर द्रौपदी नाटकात भयसभा होती, 
द्यतूसभा होती. कौरव पाडंव होते. राजसूय यज्ञानंतरचेपाडंवाचें वैभव होते. मग काय? खचासाठी, रंगभमूीला 
सजवण्यासाठी बालगंधवांना मनासारखी संधी शमळाली होती. 

 
नाटकातले देखावे कोल्हापूरचे सुप्रशसद्ध शचत्रकार बाबूराव पेंटर ह्यानंी रंगवले होते. सवय पात्रांसाठी भरजरी 

पोिाख केले होते. प्रमुख राजे, राजपुत्र ह्याचें मुकुट चांदीचे असून त्याला सोन्याचे पाणी देण्यात आले होते. संगीताची 
मोहकता वाढशवण्यासाठी होमोशनयमच्या जागी ऑगयन वापरण्यात आला होता. त्याला सारंगीवादनाची जोड 
देण्यासाठी कादरबक्ष सारखा अप्रशतम सारंगी नवाझदेण्यात आला. त्या स्वस्ताईच्या काळांत द्रौपदी नाटकासाठी 
सत्तर हजार रूपये खचय करण्यात आले होते. इतके करूनही द्रौपदी नाटकाचा पशहला प्रयोग पे्रक्षकानंा खूष करू 
िकला नाही. त्याला अनेक कारणे होती पण ती इथे सागंणे अप्रस्तुत होईल. 

 
बालगंधवाच्या वैयशक्तक आशण गंधवय कंपनीच्या कजासंदभात बाळासाहेब पंशडत ह्याचें नावं प्रामुख्याने घेतल्या 

जाते. गंधवय मंडळीची स्थापना झाल्यानंतर कंपनीला वेळोवेळी सल्लामसलत करून मागयदियन करण्याकरता पंचाची 
सशमती नेमण्यातं आली होती. त्यातं नरचसह चचतामण केळकर, दत्तायत्र लक्ष्मण वैद्य (साशलशसटर) श्रीमंत सरदार 
आबासाहेब चवचूकर (पुणे) आशण कृष्ट्णाजी परिुराम ऊिय  बाळासाहेब पंशडत, शवनायक शिवराम ऊिय  बाळासाहेब 
धारकर होते. थोडक्यात बाळासाहेब पंशडत ह्याचंी भूशमका गंधवय कंपनीच्या भल्याकरता असावी अिी अपेक्षा होती. 
नाटक मंडळीच्या स्थापनेनंतर साधारण वषय भरानंतर बाळासाहेब पंशडत ह्यानंी गंधवय मंडळीच्या व्यवस्थापकाची सूते्र 
हाती घेतली. अथात ते व्यवस्थापक झाल्यामुळे सल्लागार मंडळीत त्याचं्या ऐवजी सॉशलशसटर लाड ह्यांना सामावनू 
घेण्यातं आले. 

 
बाळासाहेब पंशडतानंी आपल्या अखत्यारीत काही शनणयय घेतले. ते अंगािी आले. जसे एक दुय्यम नटसंच 

त्यानंी शनमाण केला. त्यामुळे कंपनीचा खचय तेवढा वाढला. उत्पन्नात भर पडली नाही. नारायणरावांच्या भरमसाठ 
खचाला आळा घालण्याऐवजी त्याचं्या त्या वृत्तीला ते दुजोरा देत राशहले. त्यामुळे गणपतरावाचें आशणनारायणरावांचे 
मतभेद वाढीला लागले. पशरणामी गणपतरावानंी भागीदारी सोडली. त्याबद्दल त्याचं्या वाट्याचे २७,०००/–रूपये 
देतानंा शततके कजय काढावे लागले. गणपतराव कंपनीतून शनघून गेल्यावर दोन गोष्टी घडल्या. एकतर कंपनीच्या 
खचावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवणारी कोणीही व्यक्ती कंपनीत राशहली नाही. पशरणामी बाळासाहेब पंशडत सवेसवा 
झाले. दुसरी गोष्ट िहणजे ते शनघून गेल्यामुळे ज्या नाटकात गणपतराव भशूमका करीत त्या नाटकाचं्या प्रयोगातंली 
रंगत कमी होऊ लागली. शिवाय गणपतरावाची तालीम मास्तर िहणून जी बहुमोल मदत शमळत होती ती शमळेनािी 
झाली. उत्तरोत्तर प्रयोग शवस्कशळत होऊ लागले. त्याचाही नाही िहटलं तरी उत्पन्नावर थोडा बहुत पशरणाम झालाच. 

 
बाळासाहेब पंशडतानंी नारायणरावावंर अिी काही मोशहनी घातली होती की, “पंशडत करतील ते सवय 

बरोबरच असणार” अिी त्याचंी भशूमका तयार झाली. (नंतर सवय गोष्टींची जाणीव झाल्यावर “मी बाळासाहेबाचंा 
ग्रामोिोन झालो होतो.” अिी कबुली पण त्यानंी शदली.) पशरणामी गंधवाचा पैसा तो बाळासाहेबाचंा पैसा असे पंशडत 
वागू लागले. एकदा तर कंपनीला दरवषी प्रमाणे एक मशहना सुटी देण्यातं आली. त्यावेळी नारायणरावाचं्या 
उत्पन्नातले सवय पैसे घेऊन पंशडत महािय तीथययाते्रला शनघून गेले होते. नारायणरावाजंवळ काहंीच पैसे शिल्लक 
नव्हते. ही स्स्थती पाहून गंधवय कंपनीतले दादा काटदरे ह्यानंी बालगंधवाना सावध करण्याचा प्रयत्न केला. 
“बाळासाहेबावंर िार शवसंबून राशहलातं तर गंधवय मंडळीतला तुमचा शहस्सा सावकाराकडे गहाण पडेल!” ह्याची 
जाणीव करून शदली. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. उलट ही गोष्ट जेव्हा बाळासाहेबानंा समजली तेंव्हा त्यानंी 
दादा काटदरे ह्यानंाच गंधवय कंपनीच्या नोकरीतून काढून टाकले! बाळासाहेबानंीनारायणरावानंा पूणयपणे आपल्या 
कह्यात घेतले होते. इतके की  नारायणरावाचें खाजगी गाणे देखील बाळासाहेबाचं्या परवानगी शिवाय होत नसे. 
पंशडत कोणते व्यवहार करीत आहेत ह्याची बालगंधवांना कल्पना नसे! बाळासाहेबानंी वेळोवेळी समोर ठेवलेल्या 
कागदावंर नारायणराव जणू आंधळेपणाने सह्या करीत होते. 
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दरियान सोलापूरच्या बँकेत पंशडतावंर एक अिरातिरीचा खटलाचालू होता. त्यासाठी त्यानंा वारंवार 

सोलापूरला जावे लागे. त्या खटल्याच्या संदभात गंधवय कंपनीने एक्कावन हजार रूपये खचय केले. ह्या शिवाय पंशडतानंी 
एका घराचा सौदा केला. त्यात आलेली पंधरा हजार रूपयाची नुकसानी गंधवय कंपनीने सोसली. ह्यात भरीस भर 
िहणून द्रौपदी नाटकासाठी बहात्तर हजार रूपयाचंा खचय केला. ह्या सवय खचाची बेरीज एक लाख पासष्ठ हजार होते. 
त्यावरचे व्याज वाढतच गेले. 

 
मात्र एक गोष्ट येथे प्रामुख्याने लक्षात येते. ती िहणजे ह्या सवय खचात नारायणरावानंी स्वतःसाठी एकही पैसा 

वापरला नाही. जो काही खचय केलातो सवयस्वी रंगभूमी करता आशण केवळ रंगभूमी करताच होता. तरी पण 
बालगंधवाचा भाबडा स्वभाव, बाळासाहेब पंशडतावंर शमतांत शवश्वास टाकण्याची वृत्ती, ह्या गोष्टी अप्रत्यक्षपणे 
कजाकरता जबाबदार धरता येतील. ह्या वृत्तीमुळे गंधवय कंपनीचे मालक होण्यास ते सवयस्वी अपात्र होते असेच िहणावे 
लागले. सवय कारभार जेव्हा योग्य हातात गेला तेव्हा कजयिेड सोपी झाली. तो सारा इशतहास आपण मागे पाशहला 
आहे. 

 
गंधवांनी १९२७ अखेर सवय कजाची िेड केली. रंगभूमीकरता शतला सजवण्याकरतां, रंगभमूीवरील पाते्र त्या 

त्या वैभवाने रंगभमूीवर वावरली पाशहजेत ह्या उदे्दिाने काढलेले कजय त्यानंी रंगभूमीवर कामे करूनच िेडले. इतर 
कुणाकडूनही दान िहणून चकवा मदत िहणून पैसे स्वीकारले नाहीत. स्वतःच्या शहमतीने सारे कजय िेडले. िहणूनच 
बन्याबापू कमतनूरकर िहणाले—“लुगडे नेसून कजय िेडणारा तो खरा मदय आहे!” तर वसंत िातंाराम देसाई ह्याचं्या 
मताने “स्त्रीचे रूप घेऊन कलेची उपासना करणाऱ्या एका कलावंताचा तो पुरूषाथय होता.” ही दोन्ही मते शकती साथय 
होती! 

 
त्यानंतर शतसऱ्यादंा नारायणरावानंी कजय काढले ते त्यांच्या सरोशजनी नावाच्या मुलीच्या अनुषंगाने. हा 

इशतहास मागे आलाच आहे. हे िवेटचे कजय काढतानंा मागचा अनुभव लक्षातं घेऊन नाटकांचे प्रयोग करून ते िेडता 
येईल ह्या शवश्वासावर. परंतू तोपयंत नारायणरावाचें शदवस पालटले होते. त्या कजाने त्याचंी िवेटपयंत पाठ सोडली 
नाही. तो सारा इशतहास सांगून झाला आहे. 
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हामोणनयमपरू् गोकवदराव र्ेंबे 

 

“संगीत मानापमान”ह्या खाडीलकराचं्या पशहल्या संगीत नाटकाच्या चाली गोचवदराव टेंबे ह्यानंी शनवडल्या होत्या. त्याचा बाज 
केवळ िास्त्रीय नव्हे तर अनेकरंगी होता. 
ते बहुढंगी गायन बालगंधयवानंी पेि केलं. 
मानापमान मधील गद्य भशूमका देखील तिीच कसदार होती. 
नारायणरावानंी दोन्ही बाबतीत वादातील यि शमळवलं. 
गोचवदरावानंी नारायणरावाचं्या गायनाला िास्त्रीय बैठक शदली. स्वागताहय वेगळेपणा शदला. 
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॥१०॥ 
 

बालगंधवासंबंधीच्या आशण त्यांच्या कला जीवनािी शनगशडत असलेल्या, काहंी कथा आहेत. त्या बऱ्याच 
बोलक्या आहेत. त्या अिा..... 

 
बालगंधवाच्या वाडवशडलाचें खरे आडनावं देिपाडें होते. ह्या देिपाडं्यांचे राजहंस कसे झाले ह्याची 

मनोरंजक कहाणी आहे. नारायणरावानंी जी आत्मवृत्तपर शटपणे शलशहली त्यात ही कहाणी साशंगतली आहे. ती 
अिी...... 

 
“िार वषापूवी आंबेजोगाई येथून देिपाडें नावाचे एक गृहस्थ ग्वाल्हेरयेथे गेले. त्यानंी तेथे दरबारात मोठी 

मानाची जागा शमळवली. ते गणपतीचे महान्  भक्त होते. त्यांच्या शहतित्रूंनी त्याचं्या शवरूद्ध काही कुभाडं रचले. 
त्यामुळे संियाने महाराजानंी त्यानंा तुरंूगात डाबंले. तेव्हा देिपाडेंयाचं्या आईला िार राग आला. गणपतीवर त्याचंी 
शनतातं श्रद्धा होती, त्याला तडा गेला. शतने रागाने पूजेची गणपशतची मूती घोड्याच्या पागेत नेली आशण शतथे ती पुरून 
टाकली. त्या मूतीला ती िहणाली—“आमच्या मुलावर अन्यायाने झालेल्या आरोपाचे शनरसन होऊन त्याला बंधमुक्त 
करीपयंत तुला हीच शिक्षा!” 

 
त्यानंतर योगायोग असा घडला की तुरंूगाचे दरवाजे चार आठ शदवसानंतर एकाएकी उघडले. देिपाडें 

शतथून मुक्त झाले आशण कोणाला नकळत दशक्षणेत आले. त्यांच्या मुक्ततेनंतर राजेसाहेबानंा दृष्टातं झाला की देिपाडें 
शनदोष आहेत. खरे गुन्हेगार वेगळेच आहेत. देिपाडें अन्यायाने बंशदवासात होते ते आता दशक्षणेत आहेत. 
राजेसाहेबानंा आपल्या चुकीचा पश्चात्ताप झाला. त्यानंी देिपांडे ह्याचंा तपास करून सन्मानाने दरबारातं बोलावले. 
त्याचंा सत्कार केला आशण त्यावेळी भाषणात िहणाले—“देिपाडें ह्या पुण्यवान पुरूषाने गणपतीच्या कृपेमुळे 
राजहंसाप्रमाणे तुरंूगातून भरारी मारली. कारण ते खरोखरच शनरपराध आहेत. आिही ह्या राजहंसाचा सत्कार 
करतो.” 

 
तेव्हापासून देिपाडें हे राजहंस ह्या नावाने ओळखल्या जाऊलागले. 

 
**** 

 
नारायण राजहंस ह्याचे वय दहा वषे असतानंा पासून त्याच्या गायनाचे काययक्रम शमत्रमंडळीत घडत असत. 

त्याला वाचीव प्रशसद्धी बरीच शमळत असे. नारायणाचे एक नातेवाईक यिवंतराव कुळकणी केसरीच्या कचेरीत 
नोकरीला होते. अकॉऊंटस्  शडपाटयमेंटमधे. शतथे लोकमान्य शटळकानंा ह्या कुळकणीचा पुतण्या लहान असून देखील 
खूप छान गातो अिी माशहती कुणीतरी शदली. तेव्हा एक शदवस शटळकानंी कुळकणीना िहटले—“तुमचा पुतण्या 
नारायण चागंला गातो असे ऐकले! आिहाला एकदा ऐकवा तरी त्याचे गाणे’’ स्वाभाशवकच कुळकण्यांना आनंद झाला. 
शटळकाचं्या घरीच त्याच्या गायनाचा काययक्रम आयोशजत केला. लोकमान्यानंी तन्मयतेने त्यांचे गाणे ऐकले. अगदी 
खूष झाले. गाणे ऐकल्यावर ते कुळकण्यांना िहणाले—“अरे वा! कुळकणी, तुझा नारायण िहणजे एक बालगंधवयच 
आहे बुवा!” ही गोष्ट रशववारची. नंतरच्या मंगळवारच्या केसरीमधे बातमी छापून आली. “नारायण श्रीपाद राजहंस 
ऊिय  बालगंधवय ह्यांचे सुरेख गायन झाले.” वगैरे वगैरे. 

 
तेव्हापासून नारायण “बालगंधवय” िहणून ओळखल्या जाऊ लागला. 

 
**** 



 
 अनुक्रमणिका 

 
शकलोस्कर कंपनीचे व्यवस्थापक िकंरराव मुजुमदार हे िार तीक्ष्ण शवनोद बुद्धीचे होते. जुलै १९१३ मधे 

बालगंधवय, गणपतराव बोडस आशण गोचवदराव टेंबे. ही प्रमुख मंडळी कंपनी सोडून शनघून गेली. त्यानंी गंधवय नाटक 
मंडळी स्थापन केली त्या सुमाराची गोष्ट. 

 
नाटकाला आलेले पे्रक्षक शजथे शतथे थुंकून शथएटर घाण करतात िहणून िकंररावानंी शथएटरच्या रंगाऱ्याला 

“इथे थुंकू नका” अिी सूचना करणाऱ्या पाट्या रंगवायला आशण काही शठकाणी ठोकायला साशंगतल्या. त्याप्रमाणे 
काम झाल्यावर रंगारी एक पाटी घेऊन आलाआशण िहणाला—“नाना. ही एक पाटी उरली आहे, ती कुठं 
लाव?ू”िातंपणे िकंरराव िहणाले—“माझ्या तोंडावर लाव! बालगंधवाला साभंाळू िकलो नाही. तो कंपनी सोडून 
गेलाय् ! तेव्हा लोक इथंच जास्त थुंकतील!” 
 
 

**** 
 

 
भाषाप्रभू–रामगिेश गडकरी 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 आजपयंत बादिाही वैभवात वावरणारी स्त्री. नारायणरावानंी उभी केली होती. 
 
 शतला सवयसाधारण पातळीवर आणतानंा सुद्धा एका वेगळ्या तेजानं गडकऱ्यानंी खुलवली. िाटक्या पातळाला 
पैठणीच ंरूप देणारी चसधू तुमच्या आमच्यातली वाटत असतानंा देखील शतच्या बद्दलचा आदर दुथडी भरून वहात होता. अिी 
आदराने आधंबलेली स्त्री नारायणरावानंी शनमाण केली. 
 
 मात्र शनमाता होता, महान नाटककार भाषाप्रभ ूराम गणेि गडकरी. 

 
शकलोस्कर नाटक मंडळीत असतानंा कंपनीतल्या मुलानंा शिकवण्याकरता िकंरराव मुजुमदारानंी एका 

मास्तरांची नेमणूक केली होती. त्या मास्तराचे नावं होते राम गणेि गडकरी. त्यांचा आशण नारायणराव–गणपतराव 
बोडस ह्याचंा चागंलाच स्नेह जमला होता. गंधवय मंडळीची स्थापना झाल्यावर नारायणरावानंी गडकरी मास्तराजंवळ 
नाटक शलहून माशगतले. तो पावेतो गंधवय राजकन्याचंी कामे करीत. भरजरी िालू, दागदाशगने, दासदासी ह्यांची 
नाटकामधे चंगळ होती. नाटक माशगतल्यावर गडकरी िहणाले–––“नारायणराव, तुिहाला उंची वस्त्रप्रावरणं नेसून 
दासदासींच्या समवेत रंगभूमीवर वावरायची सवय, आशण तुिहाला तसं बघण्याची तुमच्या पे्रक्षकानंा सवय झालेली. 
माझ्या नाटकातं िाटके लुगडे नेसून दळण दळावं लागेल. कराल?” 

 
नारायणराव िहणाले—“देवा, तुिही जी भशूमका द्याल ती मी करीन. तुिही बघा तर खरं!” 
 
गडकऱ्यानंी “एकच प्याला” नाटक शलशहले त्यात बालगंधवांनी चसधूची भशूमका करून, िाटके लुगडे नेसून 

दळण दळत “चदं्र चवथीचा” हे पद िहटले, “देवा तुिही बघा तर खरं! असं नारायणराव िहणाले तर खरे— 
 
पण ते बघायला गडकरी मास्तर शजवंत नव्हते. 
 
“एकच प्याला” चा प्रयोग वीस िेबु्रवारी १९१९ साली झाला. 
 
त्या आधी तेवीस जानेवारीला गडकऱ्याचंा सावनेर मुक्कामी मृत्यू झाला होता! 

 
**** 

 
एकच प्याला हे नाटक आशण बालगंधवाची चसधूची भशूमका हे अप्रशतम रसायन त्या काळी तयार झाल होतं. 

त्याची महती सागंणारी आठवण वसंत िातंाराम देसाई ह्याचं्या मखमलीचा पडदा ह्या पुस्तकात शलशहली आहे. कथा 
अिी........ 

 
“रमाकातं मंडळी बंद झाल्यावर पुन्हा एकदा नवीन कंपनी स्थापन करण्याचा बेत पाडंोबा क्षीरसागरानंी 

१९३९ साली केला. पण सावकार शमळत नाही िहणून ते उदास होऊन बसत. शचत्रकलेची एक रेघ देखील सरळ 
ओढण्याची पात्रता नसातानंा “पेंटर” ह्या टोपण नावाने बाळकृष्ट्णबुवा जोिी नावाचे एक गृहस्थ शतथे होते. त्यानंी 
क्षीरसागरानंा शवचारलं”–––पाडूं, तू हल्ली असा उदास का ंअसतोस?”“एखादा सावकार देता का गाठून?”पाडंोबा 
िहणाला “नाटक कंपनी काढायची आहे. त्यासाठी सावकार हवा. त्याशिवाय कंपनी किी काढता येईल?” 

 
पाडंोबानंी आपली अडचण आशण उदास बसण्याचे कारण साशंगतले! 
 
“पाडूं, मी तुला झकास युशक्त सागंतो. एक छदाम खचय केल्याशिवाय तुला कंपनी काढता येईल!” 



 
 अनुक्रमणिका 

 
पेंटरनी युशक्त सागंायला प्रस्तावना केली. पाडंोबा सावरून बसले. त्याचं्या कल्पनािक्तीत त्यानंा नवीन 

कंपनी शदसू लागली.”–––“बोला पेंटर” ते िहणाले. 
 
“–––तू िक्त दोन गोष्टी पैदा कर!” पेंटरानंी सागंायला सुरूवात केली. 
 
“पेंटर, एक सावकार सोडून दोनच काय दहा गोष्टी पैदा करून दाखवतो.” पाडंोबानंी आत्मशवश्वासाने हमी 

शदली.आपण कल्पवृक्षांच्या छायेखाली बसलो आहोत असे त्यानंा वाटू लागले. 
“हे बघ पाडूं, दोनच गोष्टी पैदा कर!” पेंटर सागंू लागले–––“बालगंधवा सारखं एक पोर आशण “एक 

प्याला” सारखं एक नाटक! 
 
एकच प्याला नाटकाच्या नावतला “च” पेंटरानंा कायमचा वज्यय होता! 
 
गुरूमाऊलींचा तो आदेि एकून पाडंोबा सदय झाले. 
 
पेंटरानंी माशगतलेल्या ह्या दोन गोष्टींपेक्षा दहा सावकार शमळवणे सोपे होते. पण सकृत्  दियनी आचरटपणाचा 

वाटणारा तो पेंटराचा आदेि खरोखरच अथयगभय नव्हता का?” 
 

**** 
 

बालगंधवाच्या संगतीत असलेला कलाकार सवयस्वी त्याचंा होऊन जात असे. काहंी कारणांमुळे त्याचं्यापासून 
मतभेद होऊन शकवा नोकरी वगैरेच्या कारणानंी त्याचं्यापासून दूर गेला तरी दुरावत नसे. 

 
१९४५ साली कोल्हापूरला गंधवय मंडळीची नाटके चालू होती. त्याचवेळी एका संगीत पशरषदेसाठी शतरखवा 

शतथं आले होते. त्यानंी गंधवय कंपनी सोडून रामपूरच्या दरबारी नोकरी धरली होती. गंधवय मंडळीच ं“स्वयंवर” नाटक 
होते आशण काही जणानंी आग्रह केला िहणून शतरखवा त्या प्रयोगाची संगत करणार होते. नाटकाला अथातच 
लोकानंी तुिान गदी केली. प्रयोग संपल्यावर शतरखवा खासंाहेबानंा शबदागीचे एकि ेएक रूपये देऊ केले तेव्हा त्यानंी 
नाकारले. ज्या बालगंधवाच्या कंपनीत सात वषे नोकरी केली, ज्या बालगंधवाच्या कंपनीमुळे आशण बालगंधवाच्या 
साथीमुळे त्याचंा नावलौशकक झाला, ह्या नारायणरावाच्या नाटकात त्याचंी मजेनी साथ केली त्याचे पैसे घेतानंा त्यानंा 
संकोच वाटला. 

 
त्या शबदागीच्या नोटाकंडे पहात खासाहेब कावऱ्याबावऱ्या नजरेने पहात िहणाले”–––नही जी, ऐसी बुरी 

बात मत करो!.......मैंने पैसे शलये तो मालक क्या कहेंगे?”तसे पाशहले तर कोण कुणाचा मालक उरला होता? 
 
१९४३ च्या मे मशहन्यातं हरीभाऊ देिपाडं्याच्या मुलाच्या मंुजीत नारायणराव गात होते. वसंत िातंाराम 

देसाई, गणपतराव बोडस, गंगाधर पंत लोंढे त्या गाण्याला उशिरा पोहाचले. त्यावेळी मैिल ऐन रंगात आली हेती. 
व्यवहाराच्या व्यस्त तै्रराशिकामुळे नारायणरावाचें आशण लोंढ्यांचे संबंधशबघडले होते. पण लोंढे क्षणमात्रच श्रोत्यामंध्ये 
बसले आशण मग झटकन उठून नारायणरावाचं्या मागे तंबोऱ्यावर बसून स्वरसाथ करू लागले. 
 
कलेच्या चसहासनावर आरोहण केल्यावर कुणीही अिी सलामी द्यावी हा बालगंधवांचा हक्क अबाशधत राशहला. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

चालू पद संपल्यावर गणपतरावानंी बालगंधवांना “मना तळमळसी’ हे िाकंुतल नाटकातलं पद िहणण्याची 
शवनंती केली. क्षणाधात नारायणरावानंी ते पद सुरू केले. 

 
नुकतेच गणपतराव बोडस ह्याचें “माझी भशूमका” हे पुस्तक प्रशसद्ध झाले होते. बालगंधवाबद्दलचे सारे 

शकस्ल्मि त्यातं होते. गाणं ऐकल्यावरते िहणाले–––“नारायणरावाला गातानंा समोर बशघतलं िहणजे सवय 
शवसरावसं वाटतं!” 

 
बालगंधवाच्या स्वराचंा स्पिय झाल्यामुळे व्यवहारदक्ष गणपतराव शवसरून कलावंत गणपतराव बोलत 

होते..... “आज नारायणरावाला पहाताच शमरज मुक्कामी त्याने शकलोस्कर कंपनीत िकंुतलेची पशहली भशूमका केली 
ती आठवली. त्या शदविी त्याने हे पद िार सुंदर िहटले होते. पुन्हा ऐकावसं वाटलं!” 

 
एक साधं पद ऐकतांना पन्नास वषाची परंपरा आशण अडतीस वषाच्या सहवासातील आनंदाचे मुख्य टप्पे 

गणपतरावाचं्या समोर एकदम उभे राशहले. नारायणरावाचं्या सहवासाची ही देण होती. 
 

**** 
 

कलावंत िहटला िहणजे तो व्यसनी असायचा हा एक समज आहे. आशण बहुतािं कलावंतानी आपल्या 
वागणुकीने त्याला खतपाणी घातले आहे. नारायणरावानंा पान तंबाखूचे व्यसन होते. मद्यपान देखील ते अधुन मधुन 
करीत पण वशडलाचं्या मृत्यूनंतर त्यानंी पान खाणे सोडले. िक्त लवंग आशण तंबाखू ते खात. लोकमान्य शटळकाचं्या 
मृत्यूनंतर त्यानंी चहा सोडला. तो देखील कायमचा. मद्यपान मात्र तेव्हा त्याचें सुटले नव्हते. ते सोडले त्यामागे एक 
लहानिी कथा आहे. 

 
सोलापूरचे एक धनाढ्य शगरणी मालक हे नारायणरावांचे स्नेही होते. गंधवांचा सोलापूरला मुक्काम असला 

िहणजे ते त्यानंा आवजूयन मद्यपान करण्यासाठी बोलवत. त्यावेळी इतरही काही शमत्रमंडळी असत. अत्यंत दजेदार 
मद्याचे सेवेन त्यावेळी होत असे. त्या जमान्यातध्वशनमुद्रण करण्यासाठी “शहजमास्टसय व्हाइस” कंपनीचा तज्ञ 
परदेिातूंन सहा सहा मशहन्यांनी शहदुस्थानात येत असे आशण काही ठराशवक मंडळींच्या गायनाच्या ध्वशनमुशद्रका 
काढल्या जात. त्या दृष्टीने चहदुस्थानातील िास्त्रज्ञानंा ती कला िारिी अवगत नसल्यामुळे वारंवार ध्वशनमुद्रण करता 
येत नसे. १९२४ साली बालगंधवाच्या ध्वशनमुद्रणातं काही दोष उत्पन्न झाले. वरच्या स्वरातं त्याचंा आवाज शचरल्या 
सारखा येत होता. अथातच ध्वशनमुद्रण सदोष वाटत होते. त्यामुळे स्वाभाशवकच बालगंधवय नाराज झाले. त्यानंा थोडी 
चचता वाटू लागली. आपल्या शमत्रमंडळीत ह्या गोष्टीची त्यानंी चचा केली. तेव्हा एका मद्यपान प्रसंगी, सवांनी मद्य, 
सोडा बिय  वगैरे सगळे टाकून ग्लास तोंडाला लावण्यापूवी नारायणरावाचें शमत्र–शगरणी मालक िहणाले—
“नारायणराव मी आपल्याला पे्रमाने बोलवतो:आपण माझा मान राखून येता देखील, पण मला वाटते आपण मद्य घेता 
त्यामुळे आपला आवाज असा वरच्या स्वरावंर शचरकल्या सारखा येतो. मद्यपानामुळे आपल्या आवाजावर पशरणाम 
होतो असं मला वाटतं. तेव्हा आपण मद्यपान करू नये अिी माझी इच्छा असते!” 

 
त्याचें हे बोलणे संपताच बालगंधवांनी मद्यपानासाठी घेतलेला हातातला पेला टेबलावर परत ठेवला आशण 

िहणाले–––“ह्या क्षणापासून मी मद्यपान सोडले! ह्या पेल्यातील मद्यदेखील मी घेणार नाही!” 
 
त्या क्षणापासून खरोखरच नारायणरावानंी मद्यपान कधीही केलं नाही. १९२४ साली त्याचंी पशरस्स्थती शबकट 

झाली होती. तरीही त्यानंी कधी मद्याला स्पिय केला नाही. मद्यपान करणाऱ्या मशैिलीत ते बसत. थट टामस्करीत 
सामील होत. कधी कधी शमत्राचं्या पेल्यात मद्य ओतून देत पण स्वतः कधीही पेल्याला स्पिय करीत नसत! 
 



 
 अनुक्रमणिका 

**** 
 

गंधवय मंडळींना कजय झाले. ते एकूण एक लाख एैिी हजार झाले होते. त्या कजाच्या वसूलीसाठी 
सावकारानंी बालगंधवय आपल्या कंपनीचा मुक्काम मंुबई येथून हलवण्याची तयारी करीत असता, त्याचेंसामान 
अडवले.त्यावेळी सॉलीसीटर लाडसाहेब गंधवांच्या मदतीला धावले. गंधवय कंपनीचा कारभार त्यानंी आपल्या ताब्यात 
घेतला. सवय कारभारावर करडी नजर ठेवण्याकरता दादा काटदरे सारखा हुिार आशण शहिोबी माणूस देखरेख 
ठेवण्यासाठी नेमला. मात्र त्यानंी सुरवातीलाच दादानंा सांशगतले–––“आपण परावलंबी झालो आहोत असं 
नारायणरावानंा शबलकुल वाटता कामा नये. पूवीसारखेच आताही ते गंधवय कंपनीचे मालक िहणून शमरवले पाशहजेत. 
ते कलावंत आहेत. त्यानंा खूष ठेवलं तरच त्याचं्या हातून कलोपासना होईल. आशण सावकाराचे कजय 
शिटेल......त्याहीपेक्षा पे्रक्षकानंा त्याचं्या कलेचा आनंद शकत्येक वषय घेता येईल.” लाडसाहेब दररोज कचेरीतून परत 
जातानंा गंधवाच्या शबऱ्हाडी येऊन बालगंधवाच्या पाठीवर थाप मारून “काय नारायणराव ठीक आहे 
ना?.......घाबरायच ंकाही कारण नाही’’ असा धीर देत असत. 

 
अनेक गोष्टीमधे सल्लामसलतीसाठी लाडसाहेब नेहमीच बालगंधवाच्या पाठीिी असत. बालगंधवांवर 

अकृशत्रम पे्रम करणाऱ्या मंडळीमधे लाडसाहेबाबंरोबरच, वसंत िातंाराम देसाई, मंुबईचे डॉ. अ. ना. भालेराव, डॉ. 
रामकृष्ट्ण हरी भडकमकर, अलाशदया खा ंसाहेब, नरचसह चचतामण केळकर, काकासाहेब खाशडलकर, छत्रपती िाहू 
महाराज, कराचीचे तेजूमल लक्ष्मीचंद, त्याचें वडील लक्ष्मीचंद ईश्वरदास, लोकमान्य बाळ गंगाधर शटळक, शकती 
नावं सागंावी! ह्या सगळ्यानंा बालगंधवानी चजकून घेतलं होत. आपल्या गायनाने आशण अशभनयाने. 
 

**** 
 

बालगंधवांच्या नाटकाचं्या पे्रक्षकाबंद्दल त्यानंा काय वाटायचे ते थोडे सागायंला हवे. त्याचंा पे्रक्षक वगय इतर 
कंपन्याचं्या पे्रक्षकवगापेक्षा अशधक संपन्न व अशधक व्यापक होता. गजातं लक्ष्मीत लोळणारे व्यापारी–जवळपास 
सवयधमाचे, समाजातील वरच्या स्तरातंील मंडळी जसे वकील, डॉक्टर, परगावाहूंन आलेली पाहुणे मंडळी, बहुतािं 
मंडळी केवळ बालगंधवाच ं नाटक पहायला येत असत. श्रीमंत व घरंदाज शवद्याथीगण, अिा प्रकारच्यापे्रक्षकवगाने 
रंगमंशदर तुडंुब भरलेले असायचे. पे्रक्षकातं स्त्रीवगाचा भरणा “पे्रक्षणीय” असायचा. परीटघडीचे रेिमी कपडे, कनोजी 
अत्तराचंा आशण पॅशरसच्या सेंटस् चा सुवास, बहारदार िुलाचं्या नयनमनोहर वेण्याचं्या गंधात शमसळून जात असे. 
मंुबईचा सवय िौशकन वगय एकत्र झालेला असायचा. चसधूचे करूण शचत्र पाहून डोळ्यातंली आसवे शटपण्यासाठी 
िजेारच्या कोमल करपल्लवातं लव्हेंडरने शभजलेला रूमाल शवराजमान झाला िहणजे “एकच प्याला” िी तन्मय 
झालेल्या पे्रक्षकानंा सत्यसृष्टीची सुगंधी जाणीव झाल्या शिवाय राहत नसे. 

 
एखादे नाटक जर कमीत कमी पाचं तास चालले नाही तर पे्रक्षक नाराज होत असत. िहणून िाल्गुनराव 

नाटक संगीताची जोड देऊन “संगीत संिय कल्लोळ” ह्या नावाने गंधवय रंगभमूीवर आले तेव्हा त्यात “जलिाचा प्रवेि” 
टाकला, ह्या प्रवेिात मास्तर कृष्ट्णरावानंी साधारण अधातास गायन केले िहणजे तो संपायचा. ही टूम नंतर इतर 
कंपन्यानंी देखील सुरू ठेवली. शहराबाई बडोदेकराचं्या कंपनीत ह्या प्रवेिातं त्या जवळ जवळ पाऊण तास गात 
असत, तर रघुवीर सावकाराचंा जलसा दीड तास चालत असे आशण प्रामुख्याने हाच प्रवेि खूप रंगत असे कारण 
िृगंाशरक ठुमऱ्या ते हावभाव–चकवा अदा करून िहणत असत. असो! 

 
वेगवेगळ्या िहरातले पे्रक्षक वेगवेगळ्या पद्धतीचे असतात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

नाटक मंडळ्या वारंवार येत नसल्यामुळे इंदूर वगैरेचा पे्रक्षक, पहायला शमळेल त्या नाटकाची लज्जत, िार 
खोलातं न शिरता, पण आवडीने चाखायची अिी त्याचंी पद्धत असे. मंुबईचा बाणा वेगळाच. हा पे्रक्षक िौशकन. 
त्यातल्या त्यात नवीनतेचा, िोशभवंतपणाचा, संगीताचा, शविषे िौशकन. नाटक आवडले नाही तर मुकाट्याने उठून 
शनघून जाईल! दशक्षण महाराष्ट्राचा पे्रक्षक सवयसाधारण. त्याचं्यात खास वैशिष्ट्ट्य नाही. कोकणचा पे्रक्षक िहणजे खूप 
शचशकत्सक. नाटक “बरे” आहे कळलं तरच बघायचे नाहीतर शतकडे शिकायचे सुद्धा नाही. त्याचं्या िब्दकोिात 
“चागंले” हा िब्दच नाही. “बरे” हीच त्याचं्या शििारिीची िवेटची मयादा. गोव्याचे िक्त गाण्याचे िौशकन! मराठी 
भाषेबद्दल शविषे पे्रम नाही. पुण्याचा पे्रक्षक संगीताच्यालज्जतदार खुमारीची आशण वाङ मयीन वैशिष्ट्ठ्ाचंी मौज 
लुटणारा. पुणेकरासंमोर नाटक करायचे िहणजे एक पशरक्षाच असते, असे बालगंधवय नेहमी िहणत.नटाच्या तोंडून 
एखादा चुकीचा िब्द बाहेर पडताच त्याची मस्त शखल्ली उडवतील. प्रयोग कंटाळवाणा होत चालला तर सरळ 
रंगभमूीवरील नटानंा भजी िेकून मारतील. वऱ्हाडचा पे्रक्षक तर शवचारूच नका! गातानंा बेसूर झाला की सारे एक 
जात “पावयतीपते हरहर महा दे ऽऽ व!” ची गजंना करतील. त्यात िक्त शपटातीलच पे्रक्षक असतील असे नाही तर 
खुचीवरील पे्रक्षकही त्यात सूर शमळवतील. ह्याहीपेक्षा जास्त िहणजे सरळ खुच्या शिरवनू रंगमंचाकडे पाठ शिरवनू 
बसतील. 

 
ही पे्रक्षकाचंी वगयवारी बालगंधवांनी स्वतः अनुभवाने केलेली आहे! 

 
**** 

 
संगीत नाटकाची सुरूवात नांदीने होते. सूत्रधार आशण दोन पाशरपाश्वयक अिी शतघं मंडळी नादंीचे गायन 

करीत. ह्या नादंीची सहसा दोन पदे असतात. पशहले पद केवळ ईश्वरस्तवनपर असे, तर दुसऱ्या पदातील ईिस्तवन 
खुबीदार असते. सहसा िकंर त्यासाठी शनवडला असतो. ह्या िकंराचे स्तवन करता करता पुढे होणाऱ्या नाटकाचे 
कथानक त्यात मोठ्ा खुबीने गंुिले असायचे. एक साधे उदाहरण देतो िहणजे माझा मुद्दा चागंल्या रीतीने स्पष्ट 
होईल. संियकल्लोल नाटकाच्या नादंीचे दुसरे पद बघा कसे खुबीदार आहे ते.पद असे आहे........ 

 
सौख्यसुधा शवतरो तुिहा नव. 
तुिहा सदाशिव, शहमशगरीजाधव 
साधु जनाचंा ताप शवहरवो ॥१॥ 
 
ह्या स्थाईचे िब्द सोपे.त्यामुळे सहज अथय कळेल, पण नंतरचा अंतरा मजेदार आहे तो असा........ 
स्वकरे शनजशिरी गंगा बसवी  
मत्सर भावे सतीस रूसवी। 
िशिलक्षशस तू अशिवे केवी 
पुसे हसे तो भशवतारो ॥२॥ 
 
ह्या अंतऱ्यात खरी गंमत आहे. थोडा बारकाईने शवचार करा. िकंराने स्वतःच्या हाताने–––िहणजे 

आपणहून गंगेला आपल्या मस्तकावर स्थान शदलं–––गंगा ही बाई परकी. अिा परस्त्रीला डोक्यावर पाहून 
सतीस—–पावयतीला राग आला. शतचा मत्सरभाव जागृत झाला....... शतला वेगळाच संिय आला. अिा मत्सराने 
ग्रासलेल्या पावयतीला शमशशकलपणे शवचारतो िकंर की “िशि लक्षशस तू अशिवे केवी?”तो पावयतीला शवचारतो “माझ्या 
डोक्यावरील चदं्राकडे तू का बरं पहाते आहेस?”थोडक्यातिकंराला पावयतीचा संिय आशण पावयतीला िकंराचा 
संिय! असा संिय कल्लोळ!पुढच्या नाटकाच्या कथानकाची कल्पना ह्या पदातून माडंली. अिा ह्या पदाला सूचक पद 
िहणत. 
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अिी नादंीची दोन्ही पद झाल्यावर दियनी पडदा उघडण्यातं येत असे अिी परंपरा. 
 
परंतु एकदा िाकंुतल नाटकाच्या वेळी अण्णासाहेब शकलोस्कर सूत्रधार िहणून हातात पूजेचं तबक घेऊन 

उभे होते. दोन बाजूला दोघे पशरपाश्वयक िहणून बाळकोबा नाटेकर आशण िवेडे त्याचं्या बाजूला उभे होते. त्यानंी नादंीचे 
पद सुरू केले–––“पंचतंुड नररंुड मालधर......” तो सगळा प्रसंग इतका हृद्य, इतका आकषयक होता की पडदा 
उघडणारा इसम हररवनू गेला. त्याला वाटलं हा प्रसंग पे्रक्षकानंी सुद्धा बशघतला पाशहजे. त्याने पडदा वर उचलला 
आशण हे तीन महापुरूष पे्रक्षकानंा शदसले. त्यानंी आनंदानं टाळ्याचंा कडकडाट केला. 

 
तेव्हापासून नादंी पडदा उघडल्यावर होऊ लागली. 

 
**** 

 
अण्णासाहेब शकलोस्कराचं्या िाकंुतल नाटकातं दुष्ट्यंताचे काम करणारे मोरोबा वाघोलीकर हे देवभोळे आशण 

साधुसंतावंर शवश्वास ठेवणारे होते. ते एकदा पुण्याचे प्रशसद्ध साधू “जंगली महाराज” ह्यांचा आशिवाद मागायला गेले 
आशण त्यानंा त्यानंी आपल्या नाट्यप्रयोगाचे आमंत्रण शदले. जंगली महाराजांनी त्याचं्या हातावर उद टाकला 
आशणआशिवाद शदला. िहणजे “जरूर येईन. मात्र प्रयोगापूवी हा ऊद जाळ!” बाळकोबानंी “हो” िहणून मान हलवली. 
आणखीन ऊद शवकत घेतला त्यात हा प्रसादाचा ऊद शमसळला. तो प्रयोगापूवी जाळला. प्रयोगाला सुरवात झाली. 
प्रयोग खूप रंगला. नंतर बाळकोबा पुन्हा महाराजानंा भेटायला गेले. िहणाले “महाराज, माझ्यावर नाराज आहातं 
का?ं काल प्रयोगाला आला नाहीत.”तेव्हा महाराजानंी संपूणय नाट्य प्रयोगात जे जे घडलं ते इत्थंभतू वणयन करून 
साशंगतलं! बाळकोबानंा आश्चयय वाटलं. मग महाराज िहणाले...... “बेटा तू ऊद जाळलास ना?त्याच्या धूपातं मी 
होतो. तुझा सवय प्रयोग मी बशघतला.” बाळकोबानंा खूप आनंद झाला. 

 
तेव्हापासून नाटकाचं्या प्रयोगाच्या सुरवातीला ऊद जाळण्याची प्रथा सुरू झाली. त्या धूपातून श्रेष्ठ माणसांचे 

आर्विवाद पाठीिी असतात अिी भावना. 
 

**** 
 

“एकच प्याला” ह्या गडकऱ्याचं्या अजरामर नाटकासंबंधी एक आठवण. 
 
गंधवय नाटक मंडळीच्या नाटकाचे वाचन हाही एक मोठा सोहळा असे. एकच प्याला नाटकाचे वाचन 

सॉशलशसटरलाड ह्याचं्या घरी झाले. त्याचें घर त्याचं्या श्रीमंतीला साजेसे होते. शिवाय लाडसाहेबाचें कुटंुब सगळेच 
सुशिशक्षत आशण नाटकाचे िौशकन आशण शतथे आदराशतथ्याला काहीच कमी नसे. वाचनाला बालगंधवय, बाळासाहेब 
पंशडत, सॉशलशसटर वैद्य, कंुटे, लाड ह्याचं्यासह त्यांचे कुटंुबीय, गडकरी, गणपतराव बोडस, ही मंडळी होती. वाचन 
अथातच गणपतरावानंी केले. गणपतराव सारखा उत्कृष्ठ नाट्यवाचन करणारा नाट्यके्षत्रांत कुणीच झाला नाही. 
त्यानंी आपल्या वाचनाने सवांना मनसोक्त हसवले आशण मनसोक्त रडवले सुद्धा! नाट्यवाचनानंतर नाटक सुखान्त 
करावे ह्याबद्दल चचा झाली. सुधाकरला दारू सोडायला लावून िवेटी आनंदी आनंद झाला असे दाखवावे असे काही 
लोकाचें मत होते. रॅजडी कधी चालायची नाही लोक िोकान्त नाटक पहाणार नाहीत असे ह्या लोकाचें िहणणे 
होते.पण नारायणराव बालगंधवांना हे पटले नाही. सकाळपयंत उलट सुलट चचा झाली. पण त्यानंा िवेट 
बदलण्याबद्दल नकारच शदला. आपले मत बदलले नाही आशण ते रजेडीच ठेवायचे ठरले. रजेडी पहायला लोक 
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येणार नाहीत हे प्रयोगातंी खोटे ठरले. ही रजेडी बघायला, रडायला पे्रक्षकानंी रंगमंशदरात झुंडीच्या झुंडीने येऊन 
गदी केली,ही गदी कैक प्रयोग झाले तरी संपली नाही. 

 
गंधवाची नाट्यसंशहतेबद्दलची समज शकती पशरपक्व होती हे ह्या एकाच उदाहरणाने त्यानंी दाखवनू शदले. 
 

**** 
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II११॥ 
 

बालगंधवय नटसम्राट िहणून गाजले होते. त्याचं्या नाटकातल्या भशूमका रशसकानंी भरभरून पाशहल्या, त्याचे 
शनतातं कौतुक केले. अिा गाजलेल्या, रशसकाचं्या लाडक्या नटसम्राटाला खाजगी जीवन देखील  असते. बहुतािं 
लोकानंा त्या खाजगी जीवनाबद्दल िारिी माशहती नसते. त्याबद्दल ते िारसे उत्सुकही नसतात. आपल्या 
खाजगीजीवनाचा नाटकी जीवनावर काहीही पशरणाम होऊ नये इतक्या तटस्थपणे सवयच कलावंताना वागता येत 
नाही. मात्र बालगंधवय त्यातले नव्हते. त्याचं्या खाजगी जीवनात अनेक दुःखाचे प्रसंग आले. क्वशचत मानहानीचे देखील 
आले पण त्याने त्याचं्या कलाजीवनावर िारसे पशरणाम झाले नाहीत. मानापमान नाटकाच्या प्रथम प्रयोगाच्या शदविी 
त्याचंी कन्या शनवतयली पण प्रयोग रंगतदार झाला. अमरावतीच्या एका प्रयोगाच्या आधी त्यांची दुसरी कन्या मंुबईला 
कानाच्या दुखण्यानं वारली–––त्या नंतरच्या प्रयोगातं त्याचं्या भशूमकेवर त्यानंी त्याची छाया पडू शदली नाही. 
मुलगा व्हावा िहणून त्यांचा स्वतःचा शविषे शवश्वास नसतानंा देखील काही धार्वमक काययक्रम त्यानंी पार पाडले. मुलगा 
होईल ह्या खात्रीने आशण अिा प्रसंगी मुलाच्या वडीलानंी प्रसूती समयी हजर राहणे ही “धार्वमक”आज्ञा िहणून त्या 
रात्रीचा प्रयोग स्थशगत करून ते हजर राशहले.......प्रभ ू कृपेने मुलगा झाला......खूप शदवसाचें पतीपत्नीजे स्वप्न 
साकर झाले परंतु दुदेवाने काहंी तासातच पहाटे त्या नवजात पुत्राचे शनधन झाले! तरीही त्या शदविी रशववाचा 
दुपारचा मृच्छकशटक नाटकाचा प्रयोग बालगंधवांनी रंगवला असे नारायणराव बालगंधवय! 

 
परंतु िहणून नारायणरावानंा घरगुती जबाबदाऱ्या नव्हत्या आशण त्याकडे त्यानंी दुलय क्ष केले असे नाही. 

वडील श्रीपादराव इशरगेिन शडपाटयमेंटमधे ड्राफ्ट स् मन होते. पगार यथातथाच होता. शिवाय त्याचंा संसार मोठा. 
त्यामुळे पैिाची सतत ओढाताणच असायची. अिा पशरस्स्थतीत नारायणरावाचें बालपण व्यतीत होत होते. त्यानंा 
शिक्षणात िारिी गोडी नव्हती. परंतु ईश्वरदत्त मधुर आवाच ही त्यानंा शमळालेली िार मोठी देणगी होती. वडीलांची 
शिरतीची नोकरी असल्यानेलहानपणीच ते त्याचं्या आतेबहीणींचे यजमान श्री. अबासाहेब िहाळस याचं्याकडेच रहात 
असत. शिकण्याबद्दलची अनास्था आशण गोड आवाज ह्यांचा शवचार करून जळगावं येथील मेहबूब खा ं ह्याचं्याकडे 
गायनाचे शिक्षण सुरू केले. एकंदर घरची हलाखीची स्स्थती, वशडलाचें आजारपण, वडीलबंधू दादा ह्याचंी देखील 
घराची जबाबदारी स्वीकारण्याची असमथयता ह्या सवांचा शवचार करून शनसगयदत्त मधुर आवाज आशण संगीताचे शिक्षण 
ह्याचं्या सहाय्याने वडीलाचं्या संसाराला मदत करण्याच्या भशूमकेतून नारायणारावानंी शकलोस्कर मंडळीत प्रवेि 
केला. त्याचं्या स्वतःच्या आवडी–बरोबरच संसाराला मदत करणे ह्या उदे्दिाने नारायणराव स्त्री भशूमका करणारे 
कलाकार झाले. त्यावेळी त्याचें वय केवळ सतरा वषे होते. ह्या लहान वयात एकत्र कुटंुबाच्या आठ दहा माणसाचं्या 
पालनपोषणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास शसद्ध व्हावे लागले. शकलोस्कर मंडळीतल्या नानासाहेब जोगळेकर इत्यादी 
मंडळींनी, नारायणरावाचं्या आईला कबूल केल्याप्रमाणे १९०७ साली वयाच्या १९ व्या वषी त्याचंा शववाह करून शदला. 
मुलगी काळीसावळी आशण रूपानं यथातथाच होती. पण आईने पसंत केल्यामुळे त्याचा प्रशन नव्हता. त्या सुमारास 
नारायणराव शकलोस्कर मंडळीत स्स्थर झाले होते. त्याचं्या स्त्री भशूमकेचा बोलबाला सवयत्र होऊ लागला होता त्यामुळे 
त्याचं्या दृष्टीने शववाह ही एक औपचाशरक घटना होती. स्वतःच्या आशण वशडलाचं्या कुटंुबाची सांपशत्तक जबाबदारी पार 
पाडत असतानंाच वशडलांचा आशण धाकट्या मुलीच्या मृत्यूचा आघात सहन करावा लागला. वशडलाचं्या मृत्यूनंतर 
अथातच स्वतःच्या आशण वडील भावाच्या संसाराची जबाबदारी त्यानंी साभंाळावी लागली. तसेच सुस्वरूप नसलेल्या 
आशण अपत्याचं्या अकाली शनधनामुळे असंतुष्ट आशण सतत दुःखी असलेल्या पत्नी बरोबर त्यानंी संसार करावा 
लागला. 

 
नारायणराव तसे भोळसर स्वभावाचे होते. समोरच्या माणसावर त्याचंा चटकन् शवश्वास बसे आशण एकदा 

त्याला आपला िहटला िहणजे सहसा त्याला ते दूर लोटत नसत. त्याच्यासाठी वाटेल तो त्याग, वाटेल ते कष्ट 
भोगायला ते तयार असत. त्याची दोन प्रमुख उदाहरणे िहणजेबाळसाहेब पंशडत आशण गोहरबाई कनाटकी. 
बाळासाहेबावंरचा अतोनात शवश्वास त्यानंा िार महाग पडला. त्याचं्या एकंदर व्यवहारामुळे वयाच्या पंचवीसाव्या वषी 
त्यानंा अवाढव्य कजय झाले. हे कजय िेडण्यासाठी त्यानंा सातत्याने रंगभूमीवर काम करावे लागले. मात्र ह्या 
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कजयिेडीसाठी त्यानंी कधी कुणापुढे दीनवाणी याचना केली नाही. इतकेच नव्हे तर त्या सबंंधातला त्याचं्या मनाचा 
मोठेपणा दाखवणारे दोन प्रसंग अशतिय बोलके आहेत. एक िहणचे त्याचं्या पावणेदोन लाखाचं्या कजाचा जेव्हा 
बोभाटा झाला आशण सावकाराच्या पठाणाने त्याचंा मुक्काम हशलवण्याची तयारी चालू असता त्याचें सामान अडवनू 
त्याचं्यावर नामुष्ट्कीची वेळ आणली, तेव्हा मंुबईच्या धशनकानंी शतथल्या शतथे लाख–दीडलाखाची रक्कम उभी करून 
त्यानंा देऊकेली तेव्हा ती त्यानंी अत्यंत शवनयाने नाकारली आशण दुसरा प्रसंग िहणजे नाट्यिताब्दी महोत्सवानंतर 
बालगंधवाच्या मदतीसाठी एकच प्याला नाटकाचा प्रयोग झाला तेव्हा....... माधवराव मुन्िी ह्याचें कजय िेडून 
उरलेली रक्कम बालगंधवांना देऊ केली तेव्हा ती त्यानंी मोठ्ा मनानं डॉ. भालेरावानंा परत केली आशण साशंगतलं—
“पंधरा शदवसापूंवी मंुबई गोदीस्िोटातं मरण पावलेल्याच्या नातेवाईकानंा ही वाटून द्या!” ही कथा मागे साशंगतली 
आहे. एकदा ‘आपला’ िहटल्यावर त्याला अंतर न देणं ही त्यांची कृती होती. ह्या कृतीमुळेच गोहरबाईंना त्यानंी िवेट 
पयंत आपली मानली. त्यांचे अशतिय जवळचे स्नेही आशण शहतकते वसंत िातंाराम देसाईं ह्यांनी शतला सोडण्याबद्दल 
परोपरीनं समजावलं परंतू नारायणरावानंी ते ऐकल नाही. गोहरबाईच्या मृत्यूनंतरचत्या दोघांची ताटातूट झाली. 

 
रंगभमूीवर अशतिय मोठा नावलौशकक शमळाला तरीही आपल्याला अजून खूप शिकायच ंआहे ही कृती त्यानंी 

िवेटपयंत सोडली नाही. त्याचं्या रंगभमूीवरच्या कारकीदीच्या सुरवातीला गोचवद बल्लाळ देवल ह्याचं्या सारखे त्यानंा 
गुरू शमळाले. जोगळेकरासंारखा शदलदार मनाचा मालक शमळाला. खाशडलकारानंी त्याचं्या अशभनयाला वैचाशरक 
शदिा शदली. गोचवदराव टेंबे, भास्कर बुवा बखले ह्यानंी त्याचं्या तयार असलेल्या गळ्यावर अशधक संस्कार केले. 
त्यामुळे खाशडलकर बखलेह्यांच्याबद्दल त्यानंा शनतातं श्रद्धा होती. शनस्सीम भक्तीभावाने ते त्याचं्याबरोबर वागत. 
आपल्या गुरूजनाबंद्दल ते नेहमी आदरानेच बोलत. तिीचश्रद्धा आपल्या आईवर देखील होती. 
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सांगीतािायव भास्कर बुवा बखले 

 
 बालगंधवय खरे खुलले ते ‘स्वयंवर’ मधे! िास्त्रिुद्ध, सवयस्वी िास्त्रीय–आशण तेही उच्च दजाचे िास्त्रीयसंगीत सगंीत 
स्वयंवर मधे योशजले होते. 
 
 –नाट्याचायय खाडीलकराचें गद्य–भास्कर बुवाचें सगंीत–बालगंधवाचे गायन असे तीन शदग्गजाचें नाटक िहणजे 
संगीत स्वयंवर 
 
 इतकंच नव्हे तर इतर सवयच बाबतीतला झगमगाट स्वयंवर मधे होता. स्वयंवर संगीत रंगभमूीला सवाथाने वैभवाच्या 
शिखरावर नेणारं नाटक टरलं! 

 
नारायणराव आपल्या पत्नीिी एकशनष्ठ होते. वास्तशवक ती रूपाने यथातथाच होती आशण मुलाचं्या 

अपमृत्युमुळे सदैव दुःखी कष्टीच होती. वास्तशवक त्यांचे रूप, शमळशवलेली अमाप लोकशप्रयता, समाजातील स्थान 
लक्षात घेता परस्त्री लाभ त्यानंा अिक्य नव्हता.पण कलाकारांन आपलं चाशरत्र्य उज्ज्वलच ठेवलं पाशहजे ह्यावर त्याचंा 
शवश्वास होता. नाटकी माणूस सज्जन आशण सद गुणी नागरीकही असू िकतोहे त्यानंी स्वतःच्या उदाहरणाने शसद्ध 
करून दाखवले होते. त्याचं्या वतयवणुकीमुळे नटाशंवषयीची अशनष्ट भावना समाजातून नाहीिी होण्याला मदत झाल्याचे 
गोशवदराव टेंबे ह्यानंी आपल्या आत्मवृत्तात नमूद करून ठेवले आहे. ते आपल्या चाशरत्र्यामुळे “देव माणूस” िहणून 
गणले जाऊलागले. सवयच लोकाचंी बालगंधवावर श्रद्धा बसू लागली होती. त्याचं्या स्त्रीभशूमकाचं्या पशरणामकारकतेला 
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आशण लोकशप्रयतेला िायदा शमळाला. गडकऱ्यांची ही खरोखरच चसधू आहे अिा भावनेने त्याची भशूमका लोक पाहू 
लागले. शजतकी पुरूष मंडळींना त्याचं्याबद्दल आपुलकी वाटत होती त्याहीपेक्षा जास्त शस्त्रयाचंी त्याचं्यावर भक्ती 
जडली. शस्त्रयात ज्या चचंल वृत्तीच्या, चकवा चचंल बनू िकणाऱ्या शस्त्रया होत्या, त्याचं्या भक्तीचा गैरिायदा घेणे 
बालगंधवाना अगदी सहज िक्य होते. पण त्यानंी एकाही स्त्रीकडे वाकड्या नजरेने बशघतले नाही. बरोबरीच्या इतर 
नटाबंद्दल देखील त्यानंी नेहमी आदरवृत्तीच ठेवली. त्याचंी त्यांनी कधी कुचेष्टा केली नाही. एखादी भशूमका चकवा गाणे 
आवडले नाही तरी–––“हे आिहाला पटत नाही” अिा मउ िब्दात आपली नापसंती सागंत, गणपतराव जोिी, 
केिवराव दाते, गणपतराव बोडस याचं्या कलेबद्दल त्यांना खूप आदर होता. त्यांचा आशण गणपतराव बोडस ह्यांचा 
बेबनाव होऊन बोडस कंपनी सोडून गेले. काही वषानंतर त्यानंा पुन्हा कंपनीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले, ते 
नारायणरावानंीच; आशण त्याचं्या असहायतेचा िायदा घेत त्यानंी जेव्हा बऱ्याच पैिाची मागणी केलीतेव्हा मध्यस्थी 
करणारे वसंत िातंाराम देसाई ह्यानंी त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा बालगंधवानी “देवा, त्याचंा अशधकारच 
तसा आहे.” असे िहणून गणपतरावाचंी बाजू घेतली. केिवराव भोसल्याचं्याकडे “संयुक्त मानापमान” च्या प्रयोगाचा 
प्रस्ताव घेऊन नारायणराव स्वतः त्याचं्या कंपनीत त्यानंा भेटायला गेले. त्यानंा कंपनीत पाहून केिवराव गशहवरून 
गेले. केिवराव दात्यानंा ते िहणत–––“केिवराव, खडाष्टक नाटकातं तुमच्या बरोबर नाशयकेची भशूमका करण्याची 
माझी खूप इच्छा आहे”. गोचवदराव टेंबे िहणायचे “नारायणरावानंा मी खूप सुसंस्कृत माणूस समजतो. कारण ते 
स्वतःबद्दल  कधीच बोलत नाहीत.” खेळात जरी कुणी लबाडी केली तरी त्यानंा पटत नसे. स्वतःच्या आशण 
नाटकातंल्या कपड्याचंी ते अशतिय चागंली शनगा राखीत माधवराव वालावलकर गमतीनं िहणत”. नारायणराव 
कपड्याची शनगा जिी राखतात तिी पैिाची राखली तर त्यानंा कधीज कजय होणार नाही.”त्याचं्या व्यसनाबद्दलची 
कथा इतरत्र आली आहे. नारायणराव सुग्रास भोजनाचे भोके्त होते. गंधवय मंडळीचे जेवण उत्कृष्टच असले पाशहजे 
ह्यावर त्यांचा कटाक्ष असे. त्याचा स्वयंपाकी उत्कृष्ट होता. त्याच्या हातचा स्वयंपाक इतका चाशवष्ट असे की शमरजेचे 
राजेसाहेब देखील जेवनू खूष झाले होते. त्यानंा दोन्ही प्रकारच्या–िाकाहारी आशण मांसाहारी जेवणाची आवड होती. 
मासंाहारी मधे कोंबडी त्याचंी शविषे आवडती शडि होती. त्यासाठीचा स्वयंपाकी सुद्धा एक मुसलमान गवळी होता. 
त्याच्या शिवाय इतराचं्या हातचे जेवण त्यानंा रूचत नसे. त्याचे नाव कासम गवळी. 

 
त्यानंा कपड्यालत्याचा शविषे िोक होता. भारी शकमतीच्या शवलायती पद्धतीचे पोषाख, मुसलमानी 

पद्धतीच्या अचकनी, सुरवारी, िरकॅपस् , पादत्राणे इत्याशद अनेक प्रकार संग्रही असत. त्याची शनगा देखीलते िार 
चागंली ठेवत. १९२१ साली खादीच्या चळवळीत ते खादीचे धोतर, िटय, टोपी याही वेषातं वावरले. काशलदासांच्या 
उक्ती प्रमाणे “जातीच्या सुंदरानंा काहंीही िोभते.” तसे कोणत्याही वेषात बालगंधवय आकषयक शदसत. 

 
पैिाच्या बाबतीत ते अत्यंत अव्यवस्स्थत होते. त्याकडे त्यानंी संचयाच्या दृष्टीने कधीच पाशहले नाही. लाखो 

रूपये कमावले पण त्याचा कधी व्यवस्स्थत शहिोब ठेवला नाही. आपल्याला नक्की शकती कजय आहे ह्याचा शहिोब सुद्धा 
त्यानंा कधी शनशश्चत माशहती नव्हता. रंगभूमीला; त्याचंी पाते्र ज्या रंगभमूीवर वावरत असत. त्या रंगमंचाला सजवण्या 
करता त्यानंी पैिाची पवा केली नाही. जे स्वस्त असेल ते चांगले असूच िकत नाही अिी त्यांची धारणा होती. रंगभूमी 
सजवतानंा बेशहिोबी कारभारामुळे आशण अतीरेकी स्वभावामुळे प्रचडं कजय. त्याचं्या वाटेला आले. नाटकांत सवयच 
उत्कृष्ट असलं पाशहचे ह्या हव्यासापायी चागंल्या चागंल्या कलाकाराचंा त्यानंी संग्रह केला. मास्तर कृष्ट्णराव सारखे 
गायक, रघुवीर सावरकर, सदाशिव रानडे सारखे स्त्रीभशूमका करणारे नट, पेठकर, बालावलकर, पंढरपूरकर, 
शवनायकराव पटवधयन सारखे गायक नट ह्याचंा कंपनीत संग्रह केला. त्या बरोबर त्यानंा मानाने वागवले. इतर 
नटाचं्या कतुयत्वाची त्यानंी कदर केली. गणपतराव बोडसासंारख्या नटाची व्यशक्तिः मतभेद झाले तरी त्याचं्या कलेची 
बूज राखून प्रशतषे्ठचा प्रशन न करता वेळ प्रसंगी त्यानंा पुन्हा कंपनीत सामावनू घेतलं. कादरबक्ष,शतरखवा सारखे 
संगतीकार गंधवय नाटकांचे भषूण िहणून वावरत होते. ह्या सवय कलाकारानंी बालगंधवांबरोबर कामे करतानंा स्वतःला 
धन्य समजूत घेतलं हाही भाग शततकाच महत्त्वाचा िहटला पाशहजे. त्यामुळे गंधवय मंडळी िहणजे एक टुमदार 
संस्थानच समजल्या जात असे. आपण मालक आहोत ह्या भावनेने नारायणराव कधीच वागले नाहीत. सवय कलाकार 
मंडळी ह्या आपुलकीमुळे खूष असत. कलेच्या बाबतीत बालगंधवाइतका शदलदार कलावंत झाला नसेल. त्याची एक 
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आठवण पु.रा. लेले ह्यानंी साशंगतली आहे...... “हुबळीच्या मुक्कामात बालगंधवाचा आवाज बसला होता. पण 
जोगळेकराचं्या प्रवेिात नेहमीचीच पट्टी ठेवण्यास बालगंधवानी साशंगतले आशण अन्य प्रवेिाच्या वेळी मात्र खालची 
पट्टी साशंगतली—“माझ्या मुळे नानासाहेब जोगळेकराचं गाणं आशण त्यामुळे काम शबघडायला नको. माझं मी साभंाळून 
घेईन” िहणाले. 

 
“नाटकाच्या शदविी नारायणराव व्रतस्था प्रमाणे वागत. रात्रीचेनाटक असले िहणजे दुपारी–झोप येवो न 

येवो, डोळे शमटून पडून रहात. ही सूचना त्यानंा काकासाहेब खाशडलकरानंी शदली होती. सहा साडेसहा वाजता दाढी 
करून नाटकगृहात जाऊन स्नान करीत. त्यानंा रंगायला दोन अडीच तास लागत. केसाचंा टोप घट ट आवळून 
बाधंत. नाटकातं वापरायचे वस्त्रालंकार लेवनू झाल्यावर ते एकतर स्वतःच्या खोलीत तरी असत चकवा रंगमंचावर! 
उगीच इकडे शतकडे शिरत चकाट्या शपटत असलेले बालगंधवय कधी कुणी बशघतले नाहीत. दोन प्रवेिामधे चकवा 
अंकामधे भेटायला येणाऱ्या मंडळीिी िारिी सलगी दाखवत नसत. त्या भशूमकेिी तद रूप अवस्थेतच ते नाटक 
संपेपयंत गंुगलेले असत. नाटक संपल्यावर रंग पुसून पुन्हा स्नान करून मुक्कामावर जाऊन न जेवता झोपत. नाटक 
चालू असतानंा मध्यंतरात घेतलेले दूध चकवा मोसंबीचा रस ह्यावरच ते असत. आपल्या सोंगाबद्दल (मेकअप) ते 
अशतिय जागरूक असत. ते मनासारखे झाल्याशिवाय नाटकाची सुरवात होत नसे. त्यामुळे पुष्ट्कळदा गंधवाचे नाटक 
उिीरा सुरू होई. रंगमंचावर दोन्ही शवगमधे मोठे आरसे ठेवलले असत. त्यात पाहून नाटक सुरू असतानंा देखील 
आपले वस्त्रालंकार ठाकठीक असल्याची सतत खात्री करून घेत असत. चढवलेल्या स्त्रीवेिात नाटकावं्यशतशरक्त 
बालगंधवय कधी रंगमंचावर वावरले नाहीत. हा त्याचंा शनयमच होता. त्यामुळे मध्यतरातल्या सत्कार समारंभासाठी ते 
कधीही उपलब्ध होत नसत! नारायणरावाचं्या स्त्रीसोंगामध्ये एक प्रकारचा भारदस्तपणा होता. ते कधी छचोर शदसत 
नव्हते. त्याबद्दलच ं शििारसपत्र प्रत्यक्ष त्याचं्या आईनेच एकदा शदले. एकदा त्याचें बंधू बापुराव ह्यानंी संियकल्लोळ 
मधे रेवतीची भशूमका केली तेव्हा त्या दोघाचंी सुरेख तुलना करतानंा त्या बापूरावानंा िहणाल्या की “रेवतीची भशूमका 
करतानंा नारायणाचे सोंग तुझ्यासारखे छचोर शदसत नव्हते.” आपले रंगभमूीवरचे दियन नेहमी चांगले—आदरणीय 
शदसावे ह्याची शनतातं काळजी बालगंधवय घेत. आशण ह्यातच त्याचं्या यिाची मेख होती. असं िहणाव लागेल. आपल्या 
वेिभषेूचे आशण केिभषेूचे त्यांनी इतके मोहक प्रकार दाखवले की उच्चभ्रू समाजातील रशसकानंा देखील त्याचे 
अनुकरण करावेसे वाटत असे. शिवाय जन्मभर शस्त्रयाचं्या भशूमका करून सुद्धा त्याचं्या रंगभूमी व्यशतशरक्त वावरण्यात 
कधी बायलेपणाशदसून येत नव्हता. रंगमंचावरचे बालगंधवय वेगळे आशण इतरत्र वावरणारे नारायणराव वेगळे. जणू ही 
त्याचंी दोन रूपे त्यात होती. 

 
नारायणरावाच्या पुरूषी सौंदयाच्या मानाने त्यांची पत्नी शविषे सुस्वरूप नव्हती. नाटकवाल्याचंी लग्ने त्या 

काळात सहजासहजी होत नव्हती आशण िहणून की काय एका गरीब घराण्यातली आशण साधारण स्वरूपाची मुलगी 
त्याचंी पत्नी झाली होती. त्या नारायणरावािंी आशण नारायणराव त्याचं्यािी एकशनष्ठ होते पण “एका लोकोत्तर 
कलावंताच्या जीवनात त्याचं्या पायाखाली िुलाचं्या पायघड्या पसरवतील” अिा नारायणरावाचं्या पत्नी नव्हत्या. 
आपल्या पतीला कजय नसावे असे त्यानंा स्वाभाशवकच वाटत होते. शिवाय त्याचंी अनेक अपत्ये––त्यातही बहुतािंी 
पुत्र, अगदीलहान वयात वारल्यामुळे एक प्रकारची शखन्नता त्याचं्या हाडीमासी शखळली होती. ती शखन्नता त्यांची 
त्यानंाच सहन करावी लागत होती. नारायणरावानंा आपले मन गंुतवायला त्यांची नाट्यकला होती. तिी पशरस्स्थती 
पत्नी लक्ष्मीबाईची नव्हती. अिा पशरस्स्थतीत आशण मूळच्या अशिशक्षतपणामुळे “मुलं मारायची नाटकेकरता िहणून 
आपली मुलं अल्पजीवी ठरतात.” िहणून “एकच प्याला” सारखे नाटक करू नये असे त्यानंा वाटत असे. तसे त्या 
नारायणरावाजंवळ बोलून दाखवत. अिा मनोवृत्तीत त्या असतानंा नारायणराव घरी असले िहणजे त्याचं्या डोक्यािी 
अिा प्रकारची भणुभुण सतत असायची. गोहरबाईकडे नारायणरावाचा कल होण्यास हेही एक कारण असण्याची 
िक्यता नाकारता येणार नाही. शिवाय “गोहरबाईने गंधवय कंपनीत पाचि ेरूपये पगारावर रहायचे आशण नाटकातल्या 
भशूमका तयार होईपयंत वषयभर शबनपगारी रहायचे कबूल केल्यामुळे” त्या खूप स्वाथयत्याग करीत आहेत असे 
बालगंधवांना वाटले. अिा वाटाघाटी चालू असतानंा गोहरबाई कंपनीत येणार आशण नारायणराव आता सवयस्वी 
शतच्याच तंत्राने वागणार” अिा समजूतीमुळे बालगंधवाजवळच्या आप्त मंडळींनी त्याचं्यािी िटकून वागायला सुरवात 
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केली. त्यामुळे की काय ते गोहरबाईकडे अशधकाशधक आकर्वषत होत गेले. गोहरबाई त्याचं्या आयुष्ट्यात आली तेव्हा 
त्याचें कलात्मक जीवन उतरणीला लागले होते. वय वाढलं होते त्यानंी सादर केलेल्या स्त्री भशूमका शततक्यािा 
आकषयक शदसतनव्हत्या. कजय शपटण्याची लक्षणं दृशष्टपथातं नव्हती. अिा प्रसंगी रक्ताची माणसं त्याचं्यापासून दूर 
जाऊ लागली होती. अिा वातावरणात गोहरबाई त्यानंा मदतीचा हात देऊ पहात होत्या. त्यात गोहरबाईचा स्वाथय 
असू िकेल, पण नारायणरावांना त्याचं्या रूपानं आिचेा शकरण शदसू लागला होता. अिा पशरस्स्थतीमुळे बालगंधवय 
गोहरबाईकडे झुकू लागले असावे. 

 
नारायणरावानंा लेखनाची चकवा वाचनाची आवड नव्हती. कंपनीतल्या मुलानंा चागंले वळण लागावे, त्याचें 

शवचार सुबुद्ध असावे ह्याची काळजीशकलोस्कर कंपनीतले व्यवस्थापक िकंरराव मुजुमदार नेहमी घेत असत. 
त्याचं्यावर चांगले संस्कार व्हावेत ह्यासाठी ते नेहमी जागरूक असत. “नाटक कंपनीत गेल्यावर मुलं 
शबघडतात”...“नट मंडळी चांगल्या शवचाराची नसतात”.....“ह्या नटापंासून िहाण्या माणसाने दूरच राशहले 
पाशहजे”....वगैरे समाजात असलेले गैरसमज शनखंदून काढले पाशहजेत. अिी त्यांची शवचार धारणा होती. िहणूनच 
कंपनीतल्या मुलानंा शिकवण्यासाठी मास्तर िहणून राम गणेि गडकऱ्याचंी योजना केली होती. त्या गडकरी 
मास्तरानंी देखील नारायणरावानंा हशरभाऊ आपटेह्यांच्या कादंबऱ्या वाचण्यासाठी आणून शदल्या होत्या. पण त्यानंा 
कधी वाचनाची आवड लागली नाही. भास्करबुवा बखले ह्यानंी त्यानंा दैनंशदन रोजशनिी शलहायला साशंगतले होते पण 
ते काम सुद्धा त्यानंी शिस्तिीरपणे कधी केले नाही. पत्र मात्र ते एकाग्रतेने शलशहत. ते देखील डोक्यावर टोपी 
घालूनच. पत्र सशवस्तर असे. िवेटी सवांना नमस्कार, आिीवादाशद मजकूर असे. तो देखील िक्यतो नावे वगैरे 
घेऊन. पत्र लेखन शकवा एखाद्या कागदपत्रावर सही, टोपी घातल्या शिवाय त्यानंी केली नाही. 

 
बालगंधवय लहरी होते असा गैरसमज उगाचच पसरला होता. लहरीपणाला मनाची चंचलता असायला हवी. 

नारायणरावातं ती मुळीच नव्हती उलट ते ठाम होते. शवचारात आशण वागणुकीत. ह्या ठामपणाने क्वशचत प्रसंगी त्यानंा 
नुकसान सोसावे लागले. ते त्यांनी शबनबोभाट सोसले. 

 
आता थोडं त्याचं्या व्याख्यान बाजीबद्दल सागंायला हवं. त्याचं्याऐन वैभवाच्या काळात सवांना त्याचं्याबद्दल 

कुतूहल होतं. आशण ते स्वाभाशवक होय. रंगभूमी व्यशतशरक्त त्यानंा बघण्याची साहशजकच सवांना इच्छा असायची. 
त्यानंा अध्यक्ष केलं िहणजे साहशजकच सभेला गदी होणार. अिी गदी जमवणाच्या इच्छेने लोकानंी नंतर नंतर 
बालगंधवांना प्रमुख पाहुणे िहणून बोलावण्यास सुरूवात केली. 

 
नारायणरावानंी उदार मनाने बहुतािं आमंत्रणांचा स्वीकार केला आशण भराभर अध्यक्षीय भाषणे ठोकायला 

सुरूवात केली. सतत रंगभमूीवर वावरल्याने रंगमंच भीती (स्टेज फ्राईट) िहणतात तसे काही नव्हते हे खरे. पण 
आतापयंत दुसऱ्या कुणी––िहणजे नाटककत्याने शलशहलेली भाषणे पाठ िहणायची सवय होती. स्वतः आपल्या 
बुद्धीप्रमाणे भाषण करण्याचा सराव नसल्याने भाषणात ते स्वैर भटकत जायचे. अिा लाबंलेल्या, कंटाळवाण्या 
भाषणाने श्रोते चुळबुळ करू लागले िहणजे “िवेटी मी गाणं िहणणार आहे” असं सागंून त्यानंा स्वस्थ बसवायचे. 
भाषण करतानंा काय बोलावे हे जसे महत्त्वाचे असते शततकेच काय बोलू नये ह्यालाही खूप महत्त्व असते आशण नेमका 
त्याचाच बालगंधवांना शवसर पडत असे. त्यामुळे बरेच अनास्था प्रसंग उद भवले. त्याला प्रत्येक वेळेला ते स्वतःच 
जबाबदार असत असे नव्हे, तर गदी जमवण्याच्या हव्यासापायी त्यानंा भाषण करण्याचा आग्रह करणाऱ्या 
संयोजकानंाही जबाबदार धरायला हवे. नारायणरावानंा बघण्याकरता गदी जमते िहणून संयोजकानंी धडाधड 
बालगंधवाची भाषणे आयोशजत करायला सुरूवात केली. अनेक वेळा काययक्रमाचे चकवा उद घाटनाचे स्वरूप आशण 
बालगंधवाची कला ह्याचंा काहीही संबंध नसता नारायणरावांना आमंत्रणे येऊ लागली आशण बालगंधवय ती स्वीकारू 
लागले. सुरवातीला त्याचं्या असंख्या चाहत्यानंी त्याचं्या भाषणाचे कौतुक केले आशण नंतर तो एक चेष्टेचा शवषय 
झाला. केवळ गदी जमवण्याकशरता शनमंत्रकानंी एका लोकोत्तर नटाला उघडा पाडला. असे व्हायला नको होते. 
खाशडलकरानंी ह्या संबंधात केलेले एक शवधान िार महत्त्वाचे आहे.. “चागंला नट ही एक सुरस कथा राशहली 
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पाशहजे. (Fable) त्याने रंगभमूी व्यशतशरक्त इतर वेळा सहजासहजी लोकाचं्या दृष्टीला पहायला नको.” पण 
बालगंधवांनी ह्या भशूमकेकडे नकळत का होईना पण पाठ शिरवली. त्याचे पशरणाम त्यानंा भोगावे लागले.त्यातही 
पुन्हा बहुतािं भाषणानंतर त्यांचे गाणे शवनामूल्य ऐकायला शमळायचे त्याचाही पशरणाम काही अंिी झाला असणार. पण 
त्याचं्या भाषणाचा सवात भयानक पशरणाम झाला १९३३ सालच्या मे मशहन्यातील वसंत व्याख्यान मालेत. शवषय 
होता—“कुलीन शस्त्रया आशण रंगभमूी” त्यावेळी त्यानंी एक शवशचत्र शवधान नाव घेऊन केले. “कुलीन शस्त्रया रंगभमूीवर 
गेल्या िहणजे शबघडण्याचाच संभव अशधक...दुगाबाई खोटे िहणतात मी काम करीन तर गोचवदराव टेंब्या ंबरोबरच”. 
गोचवदराव तुमचे गुरू असतील पण असा आग्रह कां?”ह्या वाक्यावर वतयमान पत्रातून कडाडून टीका झाली. दुगा खोटे 
ह्याचें वडील सॉलीसीटर लाड––ज्यानंाबालगंधवाबद्दल शनतातं आदर होता. अशतिय व्यशथत झाले. त्यानंी 
बालगंधवाच्या शवरूद्ध िौजदारी आशण शदवाणी दावा दाखल केला. िवेटी वसंत िातंाराम देसाई ह्यानंी सुचशवलेल्या 
खुलािाने प्रकरण शमटले पण लाडसाहेबाचं्या मनात काही काळ शकस्ल्मि राशहले ते राशहलेच.” 

 
नारायणरावाचं्या भाषण बाजीच्या काळ्याकुट ट ढगाला सोनेरी शकनार लाभली ती त्याचं्या मंुबई येथील 

नाट्यिताब्दी महोत्सवाच्या अध्यक्षीय भाषणाने. त्या काययक्रमात बालगंधवय िार सुंदर बोलले. त्यात शचत्रपट सृष्टीची 
आशण नाट्यसृष्टीची तुलना, पुरूष नट्याचं्या स्त्रीभशूमका संबंधीचे शवचार, रंगभमूीवरील संगीताबद्दलचे शवचार, जुन्या 
नाटकावंरील जुनेपणाच्या आरोपानंा शदलेले उत्तर, देवल शकलोस्कराशद वाङ मय प्रभूबंद्दलचा आदर. इत्याशद बद्दलची 
त्याचंी मते त्यानंी िार सुंदर शरतीने माडंली. सारा श्रोतृवृंद भारावनू गेला होता. सवय वतयमानपत्रानंी प्रमुख समीक्षक 
माशसकानंी ह्या भाषणाची प्रिसंा केली. आपल्या पूवीच्या भाषणानंी वक्ता िहणून त्याचं्या करीअरला लागलेला डाग 
स्वच्छ धुतला गेला. 
 
आपल्या अध्यक्षीय भाषणातं ते िहणाले..... 
 

“भशगनींनो आशण बंधंूनो, नाट्यकलेच्या महोत्सवासाठी आज इतक्या प्रचडं जमावाने आपण ह्या मंडपी 
जमला आहात ते माझे भाषण ऐकण्यासाठी नाही ही खात्री आहे....आपण मंडपात बसला आहात ते आपल्या 
नाट्यकलेवरील शनरसीम पे्रमामुळे. आशण मी जो आपल्यासमोर उभा आहे तो गेली अडतीस वषे ज्यानंी मला साभंाळले 
त्या माझ्या अन्नदात्या, आश्रयदात्यानंा डोळे भरून पहाण्यासाठी. एके शठकांणी पाहण्यासाठी! “माझे परमपूज्य गुरू 
काकासाहेब खाशडलकर जर ह्या समारंभाचे अध्यक्षपद स्वीकारू िकले असते तर आपल्याला शजतका आनंद झाला 
असता त्यापेक्षा अशधक आनंद मला झाला असता.... शपत्याप्रमाणे काळजी वाहणारे गुरू िहणून सतत मी त्याचं्या 
चरणानंा स्पिय करीत आलो आहे. प्रभरूामचदं्रा ऐवजी त्यांच्या पादुका चसहासनावर मांडून ज्या प्रमाणे भरताने 
अयोध्येचा दरबार भरवला त्या प्रमाणे काकासाहेबा ं ऐवजी माझी योजना करून आपण हा नाट्यकलेचा दरबार 
भरवला आहे अिी माझी श्रद्धा आहे”. 

 
“क्षणाक्षणाला बदलणारी शचते्र, क्षणमात्र शरझवणारे संगीत, नेहमी नवीनतेचा भास उत्पन्न करीत राहणे, ही 

जिी शचत्रपट कलेची रशसकानंा भुलवणारी िस्त्रे आहेत. तिाच ह्या शतच्या पायातल्या बेड्या आहेत. या चंचलतेमुळे 
शचत्रपटानंा कोणताही एकरस उत्पन्न करता येत नाही. चकवा ऐखादा प्रभावी संदेि देता येत नाही. साधा मद्यापानाचा 
शवषय घ्या. तो शजतका शवद्याहरण चकवा एकच प्याला नाटकातं रंगवल्या गेला शततक्या चांगल्या शरतीने शचत्रपटातं 
रंगवता येईल असे मला वाटत नाही....शचत्रपट हे एक सुंदर स्वप्न असते तर नाटक हे शजवंत शजशवत असते...” 

 
पुरूष नटाचं्या स्त्री भशूमका संबंधी आशण रंगभूमीवरील संगीता शवषयी ते िहणाले––– 

 
“–––आता आतापयंत शस्त्रया रंगभमूीवर येत नव्हत्या. पण बायकासंाठी आपण खोळंबुन बसलो असतो तर आज ही 
िभंर वषाचा महोत्सव आपल्याला साजरा करताच आला नसता....एक प्रकारचा आपद धमय िहणूनच माझ्या सारख्या 
पुरूषानंा स्त्री भशूमका कराव्या लागल्या....थोर थोर नाटककारानंा आपल्या नाटकातूंन नाशयकाचंी कधीही शवसरता न 
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येण्याजोगी स्वभावशचते्र रंगवावीिी वाटली इतक्या कसोिीने आिही आपली सेवा केली आहे. हे आपण शवसराल असे 
मला वाटत नाही.... 
 

“आज सभोवती पाशहले तर जुनी संगीत नाटके ज्या प्रमाणातं केली जातात त्या प्रमाणातं गद्य नाटके केली 
जात नाहीत असे आपणासशदसून येईल....संगीताने नाटकाचें आयुष्ट्य वाढवले आशण गेल्या काही वषाच्या 
आपत्कालातून नाट्यकलेला संगीतानेच वाचवले असे आपण कबूल कराल. चाळीस वषापूवीचे संगीत मानापमान 
आजही संगीतामुळे लोकशप्रय राशहले आहे हे आपण कबूल कराल...हा दोष गद्य नाटकांचा चकवा लोकोत्तर गद्य 
नटाचंा शबलकुल नाही. तुिहा आिहावर हुकूमत गाजवणाऱ्या संगीत....नादब्रिहाची ती जादू आहे. जुन्या जमान्यातील 
खाशडलकर, कोल्हटकर, वरेकर, गडकरी ह्या श्रेष्ठ नाटककारानंी संगीत नाटकेच प्रामुख्याने शलशहली याचे कारण 
नाट्यकलेवरचा संगीताचा प्रभाव. ह्या नाटककारानंी मान्य केला आहे. शकलोस्कराचं्या जमान्यात पहाटेपयंत 
चालणारी नाटके आिही रात्री दीडपयंत संपव ू लागलो. तसेच नेपथ्यातही पुष्ट्कळ कलात्मक बदल केले. आिही 
नव्यािी सहमत असलो तरी समरस झालो नाही ह्याचे कारण आमच्या अशभनयाची मूस एका शववशक्षत परंपरेत ओतली 
गेली होती. 

 
मराठी रंगभमूीला वाईट शदवस का ं आले? याचे शवष्ट्लेषण करतानंा ते िहणाले—“याचे कारण जुनी नट 

मंडळी िहातारी झाली आशण नवे नट पुढे आले नाहीत. जुने नाटककार थकले आशण नवीन शनमाण झाले नाहीत. 
अण्णासाहेब शकलोस्कर, देवल मास्तर, रंगभमूीवर पाऊल टाकताचं ऐखादा तेजस्वी ऋशषकुमार आपल्यासमोर उभा 
आहे असे वाटावे. आशण ज्याचं्या गायनाला सूयाचीच उपमा द्यावी लागेल असे भाऊराव कोल्हटकर, शस्त्रयानंी सुद्धा 
पहात रहावे असा गोंडस स्त्रीभशूमका करणारे गोपाळराव मराठे अिा अनेक नटांची आशण लोकमान्याचं्या संदेिाच्या 
तेजस्स्वतेने रंगभमूीला प्रकािमान करणारे खाशडलकर आशण ज्ञानेश्वरानंतर मराठी भाषेला पुन्हा शजवंत करून 
िृगंारणारे गडकरी मास्तर” अिा वाङ मयप्रभ,ु प्रमुख गायक आशण प्रमुख शचत्रकार नाट्यकलेच्या सेवेसाठी धावनू गेले 
होते. त्या आमच्या पूवीच्या आशण बरोबरच्या नाट्यसेवकांच्या कारकीदीची कुिी वाझं होती असे आपण कसे 
िहणाल?”नव्या नटानंा आशण नाटककारानंा उदे्दिून ते िहणाले—“आता नव्या पद्धतीने नाटके झाली पाशहजेत परंतु 
ते नवे प्रयत्न करतानंा आिहाला ज्या कारणामुंळे आमच्या काळात यि शमळाले, ती कारणे आपण शवसरू नका. नाटके 
तीन तासाचंी करा चकवा दीड तासाची करा, संगीत शिल्लक ठेवा अगर ठेव ू नका, पौराशणककरा शकवा सामाशजक 
करा, एक प्रवेिी अंकाची करा चकवा अनेक प्रवेिाचंी करा, त्यातं जर सौभद्र–मृच्छकशटका प्रमाणे आमच्या चहदू 
मनाला आनंद देणारे प्रसंग नसतील. काकासाहेबाचं्या नाटकापं्रमाणे जर तेजस्वी नसतील गडकरी मास्तराचं्या 
नाटकापं्रमाणे जर ती हसायला लावणारी आशण रडायलाही लावणारी नसतील, सारािं पे्रक्षकांना आपल्याकडे खेचून 
आणतील आशण नटाच्या अशभनयाचा प्रकाि पाडतील. अिी जर ती नसतील तर ती यिस्वी होणार नाहीत. 
त्याचप्रमाणे नव्या नटासमोर गणपतराव जोिी चकवा गणपतराव भागवत ह्याचं्यासारखे आदिय आशण देवल 
मास्तरासंारखे चकवा खाशडलकरासंारखे शिक्षक अवशय पाशहजेत. ते नसले तर अवरंगजेब िहणताच “मूर्वतमंत 
अवरंगजेब”! पे्रक्षकासंमोर उभे करणारे केिवराव दाते नटातूंन शनपजणार नाहीत. यात काय ते समजा.” 

 
त्याचं्या भाषणाचा िवेट अशतिय हृदयस्पिी होता. ते िहणाले–––“माझ्या मंुबईकर 

आश्रयदात्यानंो...काका साहेबांच्या पादुका काही कमी जास्त तर नाही ना बोलली. पण खरं सागंतो आपल्यासमोर 
बोलतानंा मला कोणाचीच भीती वाटली नाही...नव्हे माहेरासारखा मोकळेपणाचा वाटला. माझ्या सेवेचे सवात जास्त 
कौतुक–आशण एकसारखे कौतुक या मंुबईतच झाले. माझ्या गंधवय नाटकमंडळीची सुरवात तीस वषापूवी मंुबईतच 
झाली....१९२१ साली मला पशहले कजय झाले त्यावेळी मंुबईकरांनीच मला प्रथम धीर शदला आशण नंतर राजापेक्षा 
उदार अिा आपल्या आश्रयामुळे मी तीन लाख रूपयाचें कजय िेडले. ते वीस वषापूवी संयुक्त खेळाच्या अपूवय 
प्रयोगासाठी मी आशण केिवरावजी भोसले इथेच एका रंगभूमीवर आलो. तसे शकत्येक खेळ करण्याचा संकल्प 
केिवराजींनी माझ्याजवळ बोलून दाखशवला नसेल तोच माझ्या दुदैवाने ते कालवि झाले. ज्यानंी माझी आजन्म 
काळजी वाशहली ते काकासाहेब खाशडलकर आज भीष्ट्माचायाप्रमाणे िरपंजरी पडले आहेत.काकासाहेबाचं्या 
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बरोबरीने ज्याचंा मला आधार होता. ते गडकरी मास्तरही गेले. माझ्या पाठीिी देवाप्रमाणे उभे राहणारे आपल्या 
मंुबईच्यालाडसाहेबासंारखे चकवा कराचीच्या लाला लक्ष्मीचदंा ंसारखे शकत्येक दयावंत पे्रक्षक शदवंगत झालेत. प्रथम 
पोर असलेल्या आशण नंतर वयाने थोर झालेल्या ह्या बालगंधवाचे आपण वषानुवषेकौतुक केले. तर आज जवळचे 
आधार तुटून पोरक्या झालेल्या बालगंधवाचेही आपण तसेच कौतुक करीत आहातं. कै. िाहू महाराजानंी मला 
रंगभमूीवर आणून उभे केले, आशण लोकमान्य शटळकानंी मला जणू काय कडेवर उचलून आपल्या दृष्टीस पाडले. त्या 
माझ्या सुदैवाचेच आपण कौतुक करीत आहातं असं मी समजतो. घरी माझ्या मातेच्या पे्रमाचा शनवारा आशण घराबाहेर 
उघड्या जगात आपल्या पे्रमाचा शनवारा इतका मी भाग्यवान आहे. हे आपले उपकार मी जन्मोजन्मी शवसरणार नाही”. 

 
ह्या त्याचं्या भाषणाची सवयदूर प्रिसंा झाली. सवय वतयमानपते्र माशसके शवद वत् जन––सवयच जण त्यामुळे िार 

समाधानी झाले. बालगंधवय िहणजे मराठी रंगभूमीचा चालता बोलता गाता इशतहास आहे असे जे उद गार स्वागताध्यक्ष 
आचायय अते्र ह्यानंी काढले ते अगदी साथय होते. 

 
नाट्यितास्ब्द महोत्सवानंतर १९६४ साली त्यांचा अमृत महोत्सव मोठ्ा थाटाने मंुबई येथे साजरा झाला. 

रशववार शदनाकं २ िेबु्रवारी पासून एक आठवडाभर हा आनंद सोहळा सुरू होता. मंुबईकरांनी मोठ्ा उत्साहात ह्या 
सप्ताहात भाग घेतला डॉ.बी. एन् .पुरंदरे ह्याचं्या अध्यक्षतेखाली अमृत महोत्सव सशमतीने अशतिय योजनाबद्ध पद्धतीने 
हा समारंभ घडवनू आणला. उद घाटनाचा सोहळा दोन िेबु्रवारी रोजी शवली मातुश्री सभागृहात कें द्रीय मंत्री स. का. 
पाटील ह्याचं्या हस्ते झाला. त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक प्रमुख पाहुणे होते. ते िहणाले—
“आपल्या नाट्यके्षत्रातील कारकीदीत बालगंधवानी लाखो रूपये कमावले. आज त्याचं्या जवळ त्यापैकी काही शिल्लक 
नाही. रंगभमूीवरून शनवृत्त होवनू पाव ितकाच्या काळ लोटला आहे. आज महाराष्ट्रात नव्हे तर अन्य प्रातंातही त्यानंा 
जे मानाचे स्थान आहे ते लाखो रूपयापेंक्षा महत्त्वाचे आहे. त्याचंी नाटके न पाशहलेली महाराष्ट्राची आजची तरूण 
शपढी नक्कीच स्वतःला कमनशिबी समजत असेल”. ह्या पूवी शमळत असलेले तीनि ेरूपयाचे मानधन सरकारने साडे 
साति ेरूपयाचे जाहीर केले तेव्हा पे्रक्षकानंी आनंदाने टाळ्याचंा कडकडाट केला. 

 
स. का. पाशटलानंी त्याचें समयोशचत अशभवादन केले. ते िहणाले “–– रंगभमूीवर स्स्थत्यंतरे होत राहतील 

पण बालगंधवाचे यिोगान मात्र हजारो वषय होत राहील.” नारायणरावाचें एक रशसक शमत्र––नव्हे भक्त उद्योगपती 
धरमसी खटाव ह्यानंी ह्या महोत्सवाशनशमत्ताने सहावारी आशण नऊवारी साड्या तयार केल्या. त्यानंा “बालगंधवय साडी” 
असे नावं शदले होते. ह्या साड्या लेवनू स्वयंसेशवका आमंशत्रत पाहुण्यानंा पेढे, अत्तर, गुलाब देऊन स्वागत करीत 
होत्या. शवशिष्ट पाहुण्यामधे यिवंतराव चव्हाण–संरक्षण मंत्री–दयानंद बादंोडकर, गोव्याचे मुख्यमंत्री ही राजकीय 
मंडळी, शिवाजी गणेिन् , पृथ्वीराज कपूर ही शसनेके्षत्रातील शदग्गज मंडळी, आचायय अते्र, अनंत काणेकर, राजा बढे 
ही साशहस्त्यक मंडळी, बॅ. नाथ पै. इझाक बंदूकवाला, शवजयालक्ष्मी पंशडत वगैरे श्रेष्ठ मंडळी व्यासपीठावर प्रामुख्याने 
शवराजमान झाली होती. राजा बढे ह्यानंी शलशहलेल्या स्वागतगीतानंतर बालगंधवांनी अमर केलेल्या मराठी 
रंगभमूीवरच्या सात नाशयकानंी बालगंधवांना ओवाळले. अनेक संस्थांतिे त्यानंा पुष्ट्पहार अपयण करण्यात आले. अमृत 
महोत्सव सशमती तिे एक हजार, शिवाजी गणेिन्  ह्याचं्याकडून रूपये पाचि ेआशण पृथ्वीराज कपूर ह्यांच्या कडून 
त्यानंा एक चादंीची समई भेट देण्यातं आली. बालगंधवानी अमृत महोत्सव सशमतीचा आहेर आशण पृथ्वीराज कपूर 
ह्याचं्या कडची शमळालेली समई, मराठी नाट्य पशरषदेला देणगी िहणून देऊन टाकली. “भाषा, जातपात आशण देि 
ह्या सगळ्या चभती ओलाडूंन कलावंत नवीन सृष्टी शनमाण करतो. माणुसकी आशण रशसकता ह्यानंी भरलेल्या ह्या 
नाट्यसृष्टीचे बालगंधवय सम्राट आहेत. बालगंधवाच्या भशूमका प्रत्यक्ष न पाशहलेल्या शपढीने त्यांचा सत्कार करावा ही 
त्याचं्या अमरत्वाची साक्ष आहे.... बालगंधवय हे मराठी रंगभमूीच्या सुवणययुगाचे अग्रदूत आहेत. पुन्हा असा नट होणार 
नाही हे खरे आहे!” असे उद गार यिवंतराव चव्हाण ह्यानंी काढले. आचायय अते्र िहणाले”–––बालगंधवय िहणजे 
महाराष्ट्राचे संगीत छत्रपती! .....बालगंधवय हा बोलायचा शवषय नाही. तो ऐकायचा शवषय आहे....शिवरायाचा 
आठवावा प्रताप....तसे बालगंधवाचे आठवावे रूप....बालगंधवाचे आठवावे गायन..असे िहणावे लागेल. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

ह्या महोत्सवाच्या शनशमत्ताने शत्रभवुनदास शभवजी जव्हेरी ह्या व्यापाऱ्याने “बालगंधवय माला” नावाचा एक खास 
अलंकार शवक्रीस काढला. 

 
नारायणराव ह्या सत्काराने भारावनू गेले. आठवडाभर नाट्यशवषयक काययक्रम झाले. गंधवय नाटक 

मंडळीतल्या त्याचं्या सहकाऱ्यांनी नाट्यसंगीताचा काययक्रम सादर केला. त्यात इतराचं्या बरोबर शहराबाई बडोदेकर 
सुद्धा गायल्या. साथ संगत करणारी मंडळी देखील गंधवय कंपनीतीलच होती. त्या शिवाय गुजराथी, चहदी, बंगालीह्या 
मंडळीनी आपले नाट्यप्रयोग सादर केले. ह्या नाट्यमहोत्सवाचा समारोप शिवाजी गणेिन्  ह्यानंी केला. मंुबई 
महानगर पाशलकेने ह्या शनशमत्ताने वादें्र येथे बाधंलेल्या खुल्या नाट्यगृहाला बालगंधवय रंगमंशदर असे नावं शदले. शिवाय 
त्याचंा खूप थाटाने सत्कार केला. 

 
ह्या अमृत महोत्सवाची सागंता शिवाजी पाकय  मदैानावर करण्यात आली. एक भव्य रंगमंच––“मा. दीनानाथ 

रंगमंच” ह्या नावानं उभारण्यांत आला. नेत्रदीपक रोषणाई करण्यातं आली होती. मंडपाच्या सुिोशभत प्रवेिदारानंा 
नाट्याचायय कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाशडलकर आशण रामगणेि गडकरी ह्यांची नावे शदली होती. शिवाजी पाकय चे भव्य 
मदैान गंधवय भक्तानंी िुलले होते. बालगंधवाचे आगमन होताच पे्रक्षकानंी टाळ्याचंा कडकडाट करून आपल्या 
आवडत्या नटसम्राटाचे स्वागत केले. अनेक वक्त्यानंी नारायणरावाचं्या गौरवपर भाषणे केली. त्याला उत्तर देतानंा ते 
िहणाले, “माझे अन्नदाते माय बापहो! तुमच्या आशिवादाने मी शजवंत आहे. यापेक्षा जास्त मी काय बोलणार? मला 
काही बोलायचे नाही. देवाजवळ एकच मागणे मागायचे आहे. परमेश्वरा माझ्या रशसकांना उदंड आयुष्ट्य दे!” 

 
नारायणरावाचें हे जाहीर शरतीने झालेले िवेटचे भाषण. ह्या भाषणात त्यानंी स्वतःबद्दल काही साशंगतले 

नाही.माशगतले नाही. जे कांही मगायचे ते आपल्या “अन्नदाते मायबापासंाठीच”. 
 
स्वतःसाठी सुखाचे उवयशरत जीवन माशगतले नाही. सुख समाधानाचे मरण माशगतले नाही. जे काही दीघायुष्ट्य 

माशगतले—सुखी जीवन माशगतले ते आपल्यावर शजवापाड पे्रम करणाऱ्या आपल्यारशसकांसाठी–––ज्या रशसकानंी 
त्याचं्या िहातारपणी सादर केलेल्या... अडखळणाऱ्या स्त्री भशूमका सुद्धा तृप्तमनाने पाशहल्या. 

 
मग प्रशन पडतो. रशसकानंी बालगंधवावर अशधक पे्रम केलं की बाल–गंधवानी त्याचं्या रशसकावंर? कुणी 

कुणावरून जीव ओवाळून टाकला?... 
 

 
**** 
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II१२II 
 

पंचवीस ऑक्टोबर १९०५ रोजी गुरूव्दादिीच्या मुहूतावर नारायण श्रीपाद राजहंस, अथात्  लोकमान्य बाळ 
गंगाधर शटळक ह्यानंी नामाशंकत केलेल्या “बालगंधवय” ह्या मुलानं शकलोस्कर नाटक मंडळीत प्रवेि केला. त्याचंी 
िवेटची भशूमका असलेले नाटक––संगीत एकच प्याला तुमसर येथे चार जून १९५५ रोजी सुरू झाले. रात्री नऊ 
वाजता सुरू झालेले हे नाटक दुसरे शदविी पहाटे––पाच जून रोजी संपले. रात्रभर नाटक रंगले... उत्तरोत्तर 
रंगतच गेले. जेव्हा नाटक संपले त्या शदविी वटपौर्वणमा होती. मराठी रंगभमूीवरची देवतास्वरूप चसधू त्या शदविी 
कायमची अंतधान पावली. एकंदर पन्नास वषय बालगंधवांनी रंगभमूीवर सेवा केली. वयाच्या सतराव्या वषी उभी 
केलेली स्त्री––वयाच्या सदुषष्ठाव्या वषापयंत वेगवेगळ्या स्वरूपात आबाल वृद्धानंा रंजवीत होती. ही एक कमाल 
कामशगरी आहे. कुठल्याही पुरूष नटानें इतकी वषे स्त्री भूशमका केलेली नाही. भाऊराव कोल्हटकरानंी १७ वषे, मा. 
दीनानाथ ह्यानंी १६ वषे, केिवराव भोसले ह्यानंी १४ वषे, मा. कृष्ट्णराव ह्यानंी १६ वषे स्त्री भशूमका केल्या. नारायणराव 
पन्नास वषे नाशयका िहणून वावरले. ह्या पन्नास वषात एकंदर सत्तावीस प्रकारच्या शस्त्रया त्यानंी रंगमंशचत केल्या. हा 
देखील एक उच्चांक आहे. ह्या सत्तावीस नाटकाचे अगशणत प्रयोग त्यानंी केले. ह्या नाटकांपैकी िारदा (िारदा), 
मूकनायक (सरोशजनी), गुप्तमंजुष (नंशदनी) एकच प्याला (चसधु), आिा शनरािा (लकेरी), वीरतनय (माशलनी), 
सहचाशरणी (वत्सला), पे्रमिोधन (इंशदरा), माशतशवकार (सरस्वती), मानापमान (भाशमनी) ही दहा नाटके सोडली 
तर बाकीची नाटके पौराशणक चकवा ऐशतहाशसक होती. ह्या सतरा नाटकातंील नाशयका आधी ह्या ना त्या साशहत्यातून 
वावरल्या होत्या. त्यांची आशण सुबुद्ध वाचनपे्रमी रशसकांची ओळख होती. त्याचं्याबद्दल पे्रक्षकांच्या बऱ्यावाईट कल्पना 
होत्या. “एकच प्याला” सारख्या नाटकातंल्या नाशयका नाटककारंाने स्वतंत्र अिा रंगवल्या होत्या. अिा नाटकातल्या 
नाशयका बालगंधवांनी, नाटककाराच्या आशण/चकवा तालीम मास्तराचं्या मागयदियनाखाली शजवंत केल्या. हे लेखक 
आशण मागयदियक होते. नाट्यशमचलद–गोचवदबल्लाळ देवल, तालीम मास्तर गणपतराव बोडस आशण नाट्याचायय 
कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाशडलकर. अधुनमधुन तात्यासाहेब कोल्हटकर. नाटककारानं कल्पनािशक्तने शचतारलेल्या 
नाशयका नारायणरावानंी वास्तवाने अलंकृत केल्या. त्या इतक्या हुबेहूब होत्या की आज एकच प्याला मधली चसधू 
अवतरली तर ती हुबेहूब बालगंधवांच्या चसधुसारखी शदसू लागेल.—चकबहुना शतला तसंच शदसावं लागेल. 
बालगंधवानी अशभशनत केलेली चसधूही आदिय चसधू समजून त्यानंतरची शपढी चसधूचा अशभनय करू लागली. तुलना 
करण्याकशरता बालगंधवाची चसधू आदिय चसधू समजली जाते. एकट्या चसधुच्या बाबतीतच नव्हे तर त्याचं्या इतर सवय 
नाशयका पुढल्या नटाचंा बाबतीत आदिय मानल्या जातात. त्यानंा देखील हीच कसोटी लावल्या जाते. 

 
गोंडस बाधंा, सुंदर स्त्रीच्या ठायी असणारे कोपरापासून पंजापयंत िलैदार हात, चेहऱ्यावरील सास्त्वक भाव, 

लाडके िब्दोच्चार, अत्यंत मादक आवाज, भावदिी नेत्र जणू परमेश्वराकडून त्यानंा शमळालेले देणे होते. ह्या गोष्टींचा 
त्यानंा त्यांची स्त्रीभशूमका वठवण्यासाठी शनःसंिय मदत झाली. परंतु त्यात त्यानंी, आपल्या मन लावुन अशभनय 
करण्याच्या हातोटीने, आशण रसानुकुल गायकीने बहार आणली. त्याचंा आवाज मूळचाच गोड होता. तसेच त्यांच्या 
गळ्यात सुरेख शिरत होती. पं. भास्करबुवा बखले ह्याचंी तालीम शमळाल्यामुळे त्याचं्या गायनाला एक प्रकारचा 
वजनदारपणा आला होता. रागाचा सचे्चपणा पाळता पाळता एखादा शवसंवादी स्वर ते जरूर लावत.पण तो अिा 
खुबीने की त्या गायनाची रंगत अशधक वाढत असे. ताल तर जणू त्याचं्या अंगात मुरला होता. शतरखवासारखा तबला 
नवाझ त्याचंी संगत करीत असतानंा गाता गाता तालािी खेळत खेळत मोठ्ा मजेनं ते गाणं रंगवीत असत. शिवाय 
पदातल्या िब्दािी आशण त्या गाण्याच्या रसािी ते कधीही िटकून वागले नाहीत. वागले नाहीत िहणण्यापेक्षा त्या 
िब्दािी चकवा रसािी प्रशतकूल पद्धतीने गायले नाहीत. त्याचं्या पदातील कठोर व्यंजने सुद्धा त्यानंी नजाकतीने 
उच्चारली त्यामुळे त्याचें रंगभूमीवरचे गायन सदा आल्हादकारकच असे. “द्रौपदी” नाटकातंील श्रीकृष्ट्णाचा धावा 
िहणातानंाचा भशक्तभाव,चसधूची तेजस्वी असहायता, भाशमनीचा िृगंार भाव, रूस्ख्मणीची ध्येयशनष्ठ तल्लीनता,अिा 
अनेक प्रकारच्या भावभावना आपल्या गायनातून व्यक्त करीत. ह्या भशूमका, खाशडलकर–गडकरी ह्या नाट्यश्रेष्ठींनी 
शलशहल्या खऱ्या, पण त्यात आपल्या अशभनयाने आशण गायनाने नारायणरावानी, शवलक्षण रंग भरला हे कबूल करावे 
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लागेल. बालगंधवाचा आवाज चकशचत्  कोता होता. आशण िब्दांचे उच्चार थोडे अस्पष्ट होते. परंतु िब्दाचं्या लाडक्या–
–चकवा लाडावलेल्या उच्चारातं अत्यंत मादक आशण भावपूणय स्वराचें शमश्रण करून त्यांचे पशरणामकारक पटल शनमाण 
करणारा दुसरा गायकनट रंगभूमीवर झाला नाही. नारायणरावानंी ज्या भशूमका केल्या त्यात िृंगार रंगशवण्याची त्याचंी 
हातोटी अवणयनीय होती. संियकल्लोळ नाटकातील रेवती त्यांनी रंगवली. शतच्या खेळकर भशूमकेतील िृगंारात 
हास्यरसाचे बेमालूम शमश्रण होते. त्या िृगंारात थोडी शमस्ष्ट्कलता होती. पुष्ट्कळसा खेळकरपणा होता. ह्या सवांच्या 
मजेदार शमश्रणामुळे नारायणरावानंा एक वेगळ्या पद्धतीची भूशमका रंगवण्याची संधी शमळाली. ती त्यानंी यिस्वी 
करून दाखवली. ही गोवेकरणीची भशूमका करतानंा त्यानंा सामाशजक स्वरूपाचा अद्यावत साजिृगंार करायला 
शमळाला. भाशमनी, रूस्ख्मणी, देवयानी ह्यांचे िृगंार अगदी वेगळ्या प्रकारचे आहेत. रूस्ख्मणीच्या िृगंारात 
स्वकीयाचं्या सुखासाठी आपल्या सुखाचे बशलदान करण्याची भावना आहे. त्याचबरोबर श्रीकृष्ट्णाच्या भक्तीची त्याला 
जोड आहे. भक्ती त्यागाच ंवलय असलेला िृगंार शततक्याच उदात्ततेने त्यानंी रंगवला. मानापमान मधला भाशमनीचा 
िृगंार थोडा वेगळा आहे. नाही िहटलं तरी त्यातं थोडा शथल्लरपणा आहे. सुरवातीला स्वतःला न शवसरणारी, 
स्वतःच्याच ऐश्वयावर पे्रम करणारी, गरीबाला कस्पटासमान समजणारी भाशमनी तरीही मोकळ्या मनाची आहे. नाटक 
जसजसे पुढे सरकते तसतसे शतच्यातील संक्रमण दृग्गोचर होते. “धनी मी, पशत वरीन किी अधना?”“केवळ िौयावर 
शभस्त ठेवनू सीतेने काय चकवा द्रौपदीने काय (गरीब पती शनवडून) मोठा िहणपणा केला असं मला मुळीच वाटत 
नाही.”..... “माझ्या वतयनाचा शकत्ता इतरानंा घालून देण्यासाठी ही भाशमनी जन्माला आली आहे...” इत्यादी 
“मुक्तािळं” (१) उधळणारी गर्ववष्ठ भाशमनीधैययधराच्या पे्रमात पडते. शतचा सुरवातीचा गर्ववष्ठपणा शनवळू लागतो. 
स्वतःच्या श्रीमंतीचा गवय वाहणारी भाशमनी “मी अधना...” चकवा “अशज टाकू गडे धन वेषा.... धन सुख कायय नाि 
करी” िहणू लागते.... शतच्या स्स्थत्यंतराला सुरवात होते. केवळ स्वतःवरच पे्रम करणारी ही तरूणी दुसऱ्यासाठी 
त्याग करायला प्रवृत्त होते. नव्हे त्यातं सुख मानू लागते...“गुणरसपान हेच सुख––पे्रम तया नाव जनी I”अिी 
पे्रमाची सुरेख व्याख्या करू लागते. हे त्यागातले सूख शतला शतच्या ऐश्वयापेक्षा शकती तरी पटीने मोठे वाटू लागते.अिा 
स्स्थत्यंतरा नंतरचा शतचा िृगंार.... हा इतर नाशयकेच्या िृगंारपेक्षा वेगळा आहे. भाशमनीची ही सगळी स्स्थत्यंतरे 
नारायणरावानंी समथयपणे दाखशवली. िृगंार केवळ समोर असलेल्या व्यशक्तबरोबरच करता येतो असे नव्हे. त्याचं्या 
काल्पशनक अस्स्तत्वाबरोबर सुद्धा करता येतो. तो िृगंार सवयस्वी वेगळ्या प्रकारच्या िृगंार, “नाही मी बोलत नाथा” ह्या 
प्रवेिात बालगंधवांनी अशभशनत केला. मला वाटतं नायकाच्या शवरशहत रंगवलेल्या िृंगाराचा हा एकमेव प्रसंग असावा. 
सदाशिवराव रानडे सखी आशण बालगंधवय भाशमनी असा हा िृंगाशरक प्रवेि अवणयनीय असा रंगत असे. 
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गिपतराव बोडस 

 
 गणपतराव उत्कृष्ठ नाट्यशिक्षक िहणून गाजले होते. देवल गंधवय कंपनी सोडून गेल्यावर नाट्यशिक्षणाचं काम 
गणपतरावानंी साभंाळलं. देवल ह्याचं्या अनुपस्स्थतीत गणपतरावानंी नाट्यशिक्षणाची धुरा साभंाळली. 
बाधेसूद, शिस्तबद्ध प्रयोग बसवावा तर गणपतरावानंीच अिी त्याचंी ख्याती होती. 
 
 वैचाशरक मतभेद झाल्यावर गणपतराव नारायणरावापंासून दुरावले. 
 
 पण बालगंधवांना मात्र गणपतरावाचं्या नाट्यशिक्षणाबद्दल िवेटापयंत आदरच होता. 

 
गडकऱ्याचं्या चसधूची गोष्ट सवयस्वी वेगळी आहे. गडकऱ्यानंी चसधूचे पात्र इतके अप्रशतम रंगवले आहे की 

नारायणरावासंारख्या सच्च्या कलावंताला त्याची भरुळच पडावी. त्या पात्राचे आशण एकंदरच नाटकाचे िोकाशंतकेचे 
रहस्य ओळखून नारायणरावांनी आपली भशूमका इतकी अप्रशतम वठवली की त्याचं्या प्रत्येक हालचालीने, 
प्रत्येकिब्दोच्चाराने, त्याचं्या गायनाच्या प्रत्येक स्वरामुळे िोकाशंतकेची छाया सुरवातीपासून पसरून प्रत्येक 
अंकागशणक ती अशधकाशधक गडद होत जात असे।महेश्वरी साडी नेसून आशण नाकात नथ घालून त्यानंी “मानस का 
बशधरावे?”हे पद िहणत प्रवेि करताच त्यांची करूण मूती पे्रक्षकाचं्या हृदयाचा ठाव घ्यायची. आजपयंत गंधवांनी 
खेळकर, तारुण्यसुलभ राजकन्या इत्यादींचा अशभनय केला होता. त्यांचा िृंगार रंगवला होता. पण चसधूचे स्वरूप 
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वेगळे होते. एक पोक्त, संसारी, एका मुलाची आई, अनुभवी, वयस्क आशण तुिहाआिहाला जवळची वाटावी अिी 
मध्यम वगीय स्त्री रंगवली होती. एक आयय पशतव्रता,संसाराची सुखदुःख झेलणारी सवय समान्य स्त्री होती. बालगंधवांनी 
अिा स्त्रीची शजवंत प्रशतमा बाशरकसाशरक हालचालींनी पे्रक्षकासंमोर उभी केली. “लागे हृदयी हूरहूरI”िहणणारी, 
नवऱ्याच्या काळजीने दबलेली, “मानस का ंबशधरावे” िहणत जणू पुढे येणाऱ्या भयानक संकटाने हबकलेली, “चदं्र 
चवशथचा–रामाच्या ग बागे मधे चािा नवशतचा” चकवा “बघु नको मजकडे केशवलवाणा–राजस बाळा” िहणणारी 
व्यशथत माता”..स्वस्थ कसा..”िहणून आपल्या बाळाला उदे्दिून आपला आनंद व्यक्त करणारी नवोढा” किी ह्या त्यजू 
पदाला” िहणून दोन िब्दात पाशतव्रत्येच ंमहात्िय सांगणारी, अिा अनेक भावभावना आपल्या गाण्यातून बालगंधवानी 
व्यक्त केल्या. आयय स्त्रीचे संपूणय स्वरूप बालगंधवांनी जनता जनादयनासमोर माडंलं. ऐश्वयाचा लखलखाट नाही चकवा 
एखाद्या लशलत आशण िृगंाशरक नाटकातला लाडकेपणाही नाही, तर दाशरद्र्याच्या अवकळेला आपल्या तेजस्वी 
आचरणाने ढवळून टाकणाऱ्या चसधूची तपश्चयाI पण शतच्याबरोबर अक्षरिः रडण्यासाठी जमलेल्या पे्रक्षकानंी शतची 
सोबत िवेटपयंत सोडली नाही. कारण हसण्याच्या नेहमीच्या आनंदापेक्षा त्या रडण्याचे समाधान अशधक होते. 
गडकऱ्यानंी ज्या िाटक्या लुगड्याची भीती घातली त्याला एखाद्या महावस्त्राची योग्यता प्राप्त झाली होती. भरजरी 
कापडापेक्षा आपल्या अशभनयाचे मोल अशधक आहे हे नारायणरावानंी शसद्ध करून दाखवलं. मानापमान–स्वयंवर 
मधील गायन आशण एकच प्याला मधील गायन ह्यात महत्त्वाचा िरक होता. भास्कर बुवा, गोचवदराव ह्यांचे संगीत, 
खानदानी िास्त्रीय संगीताच्या पंगतीत बसणारे होते तर एकच प्याला मधील शकत्येक पदे कव्वाली ढंगाकडे झुकली 
होती. बालगंधवांनी ती अजरामर केली. कारण त्यानंी तो अत्यंत रसात्मकतेने िहटली. िब्द जेव्हा स्वर साज लेवनू 
येतात तेव्हा ती मोहक होतात. पण शवशवशक्षत रस धारण करणारे स्वरावगंुशठत िब्द जेव्हा त्या रसात्मकतेने आळवल्या 
जातात तेव्हा ते अजरामर होतात. बालगंधवानी नेमके हेच केले. चसधूच्या भशूमकेमुळे बालगंधवाच्या अशभनयाला 
पूणयत्व प्राप्त झाले. 

 
मानापमान नाटकानंतर खाशडलकरानंी शवद्याहरण नाटक शलशहले होते. मानापमान मधली भाशमनी ही 

स्वतंत्र नाशयका होती. शवद्याहरणमधे तसे नव्हते. देवयानी पशरचयाची होती. कचदेवयानी––ययाती देवयानी ह्यांच्या 
कथा लोकानंामाशहती होत्या. शिवाय मानापमानच्या चकशचत्  खेळकर कथानकापेक्षा शवद्याहरणाच ं कथानक जास्त 
पशरपक्वहोतं. गद्याची तेजस्स्वता आशण पदाच ं लाशलत्य ह्यानंी ते समृद्ध होतं.. मानापमानची पदे केल्याचा अनुभव 
खाशडलकराचं्या गाठीिी होता. शिवाय देवयानी भाशमनीसारखी लाडावलेली नाही. ती जास्त पशरपक्व, जास्त तेजस्वी 
आहे. आधीच्या भाशमनीच्या अशभनयापेक्षा ह्या अशभनयाला तेजस्स्वतेची शकनार होती. बालगंधवांनी पे्रयसीच्या 
अशभनयावर हा तेजस्स्वतेचा अशवष्ट्कार देखील सुरेख शरतीने दाखवला. भाशमनी अल्लड होती. शतला जबाबदारी अिी 
काहीच नव्हती. देवयानी वेगळी, िुक्राचायाची मुलगी िहणून ती वावरली. शजतकी भावनावि शततकीच शवचारी..” 
बाबाचंी आज्ञा न पाळणारी देवयानी कच देवाना तरी किी आवडेल?”चकवा “दुसऱ्याचं्या शवयोग करणाऱ्याच्या कपाळी 
संयोग नसतो” िहणून पश्चात्तापदग्ध देवयानी रंगवावी तर ती बालगंधवानीच अिी ख्याती त्यानंी शमळशवली. 

 
आपल्या पन्नास वषाच्या कारकीदीत बालगंधवानी जरी सत्ताशवस भशूमका केल्या तरी त्यातल्या जवळ जवळ 

अकरा भशूमका अशतिय गाजल्या. शनरशनराळ्या स्वभावाच्या, शनरशनराळ्या पशरस्स्थतीतल्या शनरशनराळ्या 
वातावरणातल्या आशण शनरशनराळ्या प्रसंगातून वाटचाल करणाऱ्या! कण्वमुनींच्या आश्रमातल्या हशरणिावकाचं्या 
सहवासातं वाढलेली पण दुष्ट्यंताच्या प्रथम दियनानेच मदनबाधेने व्यशथत होऊन “मना तळमळसी.... सुख सेवाया 
येइन शिरून तुज पािी” िहणत स्वेच्छेने गाधंवय शववाहाला संमती देणारी िकंुतला, व्दारकाधीिाची भशगनी असून 
देखील सवयस्वी परावलंबी “बलसागर तुस्िह वीर शिरोमणी, कोठेतरी रमला?”िहणून आतय स्वरातं शवचारणारी, “वद 
जाव ू कुणाला िरणा ग?”िहणून अगशतकतेने व्याकुळणारी, “बाई हे बंधू नव्हत”. िहणून भावावरचा कोप व्यक्त 
करणारी, सौभद्र मधली परावलंबी सुभद्रा, “लक्षवती वरसाला लाशवन रे शगशरजेिा” िहणून नवस बोलणारी, “बघुशन 
त्या भयंकर भतूा––िोशडली शतने चककाळी I”िहणत धास्तावलेली “जन खुळावले–उलट चालले” िहणून शदग मूढ 
झालेली “बाळपणीचा काळ सुखाचा”िहणून भतूकाळातं रमलेली, “कधी कशरती लग्न माझे तुज ठावे ईश्वरा” िहणून 
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अव्यक्ताला खडसावणारी, “आिही गायी जातीच्या–––नाही आिहा वाचा।” िहणत अगशतक झालेली, “तू टाक 
शचरुशन ही मान नको अनमान” िहणून शवनवणारी”––कोणी काही नका शिकव ूआता.....देई तात मला ज्यासी––
–लग्न होताच तोशच देव मजसी” िहणून अदृष्टाला सामोरी जाणारी....अिा अनेक भाव भावनातून शवहरणारी िारदा, 
“माशडवरी चल ग गडे” िहणून आतुरलेली आशण चारूदत्ताच्या मीलनासाठी उत्कंशठत झालेली, श्रीमंत आशण 
सत्ताधीि िकाराचा शधक्कार करणारी वसंतसेना.”धनी मी, पती वरीन किी अधना? पशत जरी अधन शनधमसम मानी–
–भामा शविल इतर सगुणा” िहणून प्रथम धैययधराला अपमाशनत करून त्याच्या िौयानं आशण गुणानं आकर्वषत 
झालेली” गुणरस पान हेशच सुख–––पे्रम तया नाव जनी” अिी पे्रमाची सुरेख व्याख्या करणारी भाशमनी. पे्रम 
िहणजेच जीवन अिा श्रदे्धन वागणारी शपता आशण शप्रयकर ह्यांच्या परस्पर शवरूद्ध उद शदष्टाच्या कात्रीत सापडलेली 
देवयानी. “सािय शतळशह नच शदसत मुखाचे––नाव तरी कोरवा शिरावर” अिी थट्टा करणारी “संिय का मशन 
आला?कारण काय तयाशस कळेना” िहणून प्रश्वाशंकत झालेली आशण तरीही”––मजवरी तयाचे पे्रम खरे।” अिा 
शवश्वासानं वागणारी रेवती, ह्या स्वयंवराने कुळाचा नाि होईल ही शभती भेडसावताच”––दादा हे स्वयंवर मोडलं”. 
िहणून स्वतः माडंलेल स्वयंवर मोडणारी रूस्ख्मणी,––“पशतव्रतेला नाती नसतात—ती भावाची बहीण 
नसते...बापाची मुलगी नसते—”असं सागंत कुटंुबाचा सांभाळ करणारी, पेटलेल्या संसारात खंबीरपणे उभी 
राहणारी—”किी ह्या त्यजू पदाला?”िहणून शनरूत्तर करणारी. खरी आययस्त्री चसधू,.... प्रशतसृष्टी शनमाण करण्याच ं
सामथ्यय असणाऱ्या शवश्वशमत्राला शस्त्रयाबद्दल घृणा असल्याने “पुरूषाचं स्वातंत्र्य शहरावनू यानंा परतंत्र करणारी 
जगातील सवात मोठी िक्ती िहणजे स्त्री...माझ्या सृष्टीत शस्त्रयाचंी उत्पत्तीच करणार नाही...स्त्री समोर शदसली तर 
शतला मी जाळून भस्म करणार”अिी भीती घालत असतानंा, शहरवागारिालू नेसून” ही मी आले जळायला’. िहणत 
शनभययतेने समोर येऊन उभी राहणारी”... तारूण्याचा भर िहणजेच माझं लावण्य ही कल्पनाच मुळी चुकीची 
आहे...केवळ यौवन आशण सौंदयय हाच काही शस्त्रयाचंा गुण नाही. तारूण्याशिवाय स्त्रीच्या अंगी शकतीतरी मोहक गुण 
असतात...” िहणून आत्मशवश्वासान ओथंबलेली मेनका, धृतराष्ट्राच्या राजसभेत भीष्ट्मशवदुरानंा शनरूत्तर 
करणारी,”दास झालेल्या पाडंवानंा मला पणाला लावण्याचा अशधकारच नाही”, असा िास्त्राधार सागंणारी “मी दासी 
नाही. स्वतंत्र आहे”, िहणून बजावणारी “उपभोगाची वेळ येता—स्वाथयत्यागी राशहला––पाडंवा सम्राट पदाला 
पोचशवता जो जाहला”! िहणत श्रीकृष्ट्णाबद्दलच्या आदराने आथंबलेली––“रणागंणावर तलवार गाजवणं िहणजेच 
वीरता नव्हे–––आलेलं दुःख शनमुटपणे सोसणं हा सुद्धा पराक्रम आहे” असं स्वकमानं पटवनू देणारी.... “द्रौपदी 
राजसभेत येईल तो दासी िहणून नव्हे तर पाडंवानंा दास्यातून सोडवणारी त्याचंी अधी पुण्याई िहणून...पशतत 
झालेल्या पुरूषाचंाउद्धार शस्त्रयाच करू िकतात”. अिी तेजस्स्वता दाखवणारी द्रौपदी...अिा शकतीतरी शस्त्रया 
नारायणरावानंी अशभशनत केल्या. चसधू रंगवतानंा शजतके लीन, शतशतकेच द्रौपदी उभी करतानंा ताठ झाले. रेवती 
दाखवतानंा शजतके अल्लड झाले शततकेच देवयानी अशभशनत करतानंा गंभीर झाले. एकमेकांशच दोन टोके असणारी 
शकती तरी उदाहरणे त्याचं्या नाशयकाचं्या रूपानं दाखवता येतील. ह्या सवय रूपानंा–––नव्हे स्वरूपानंा शजवंत केलं 
ते बालगंधवांच्या अशभनयाने––– 

 
अिी अशभनय संपन्नता शमळवतानंा त्यानंा आपल्या अंगभतू गुणाचंी मदत जरूर शमळाली. पण केवळ 

तेवढ्यानेच बालगंधवय नटसम्राट झाले असे िहणणे धाष्ट्ट्याचे होईल. आपल्या भशूमकेत ते इतक्या चटकन एकरूप होत 
की पहाणाऱ्याला अचबंा वाटावा. तन्मयता हा त्याचंा आणखीन एक अंगभतू गुण होता. कोणत्याही प्रसंगािी ते 
बघताबघता तन्मय होत. शिवाय त्याचंी भशूमकेची समजच इतकी असामान्य होती की कोणत्याही भशूमकेची केवळ 
इिारा शमळताच ं ते त्यात तद रूप होत. नाटकाचं्या तालमीत तेएकाग्रतेने भाग घेत. असामान्य कलावंत िहणून 
प्रस्थाशपत झाल्यावर सुद्धा आपल्याला अजून शिकायच ं आहे ही त्याचंी भावना कायम होती. भशूमकेचे अंतरंग 
आत्मसात करून ते पे्रक्षकाचं्या पयंत पोहोचवण्याचे काम नटाला करावे लागते. त्यासाठी चचतन मनन व अवलोकन 
ह्या साधनानंा चतुर मागयदियनाची गरज असते. त्या बाबतीत बालगंधवय िारचभाग्यवान समजले पाशहजेत. केवळ 
संशहता पाठ करून िहणणे िहणजे अशभनय करणे नव्हे. संशहता पाठ करणे ही केवळ प्राथशमक गरज आहे. प्रसंगानुरूप 
अशभनय कसा करावा? रसानुकुल िब्दोच्चार कसा करावा? संवादाची लय आशण सुरेलपणा कसा सांभाळावा, 
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रंगभमूी–वरील हालचाली किा कराव्या अिा अनेक प्रकारचे शिक्षण तालमीत शदले जात असे. शिवाय महत्त्वाच्या 
प्रसंगाचे आशण स्वभाव शचत्रणाचे रहस्य तालीम मास्तर नटानंा समजावनू सागंत असतो.बालगंधवाचे भाग्य असे थोर 
की त्यानंा सुरवातीपासूनच देवलासंारखा नाट्यशिक्षक शमळाला त्यानंी कसे सवंकि शिक्षण शदले ह्याची कथा 
ह्यापूवीच साशंगतली आहे. बालगंधवाच्या अशभनयाची भव्य इमारत देवलाचं्या नाट्यशिक्षणाच्या भक्कम पायावर उभी 
राशहली होती. स्त्री भशूमकाचं्या सवय बाशरकसाशरक गोष्टी प्रत्यक्ष अवलोकन करून आशण शिक्षण घेऊन नारायणरावानंी 
अशभनय संपन्नता शमळवली. ह्या शिवाय देवलाचं्या तालमीतच तयार झालेल्या गणपतराव बोडस ह्याचं्या अनुभवयुक्त 
शिक्षणाचा पण िायदा झाला. नाट्याचायय खाशडलकरानंी त्यांच्या अशभनयाला वेगळी उंची शदली. ह्या सवांचा त्यानंा 
मनस्वी िायदा झाला. पदाच्या ओळी लोकशप्रय करणं सोपं आहे पण नारायणराव त्याचं्या भाषणातल्या गद्य ओळींनी 
सुद्धा लोकानंा वेड लावीत”.....दादा ते आले ना?”“खडा मारायचा झाला तर...”“माझ्या वतयनाचा शकत्ता इतरानंा 
घालून देण्यासाठी ही भाशमनी जन्माला आली आहे”....“लग्न आक्काच ंव्हायच ंनाही की बाबांचं, लग्न व्हायचे आहे ते 
माझे हो।”.... “दादा अरे हे पाय शजथे असतील तोच माझा स्वगय।”....ते माझ्याकडे वळुनवळुन बघतात िहणून मी 
बघते... नाही तर मी किाला बशघतलेअसतं?”... “द्रौपदी राजसभेत येईल ती पाडंवाचंी अधी पुण्याई िहणून...पशतत 
झालेल्या पुरूषाचंा उद्धार शस्त्रयाच करू िकतात”...एक ना दोन! अिी अनेक वाक्ये त्यांनी आपल्या रसानुकुल 
अशभनयाने अजरामर केलीत... गद्य वाक्यानंा टाळ्या घेणारा बालगंधवय हा एकमेव संगीत नायक नट असावा चकबहुना 
होता. अिा गद्य वाक्यानंा नारायणरावानंी लोकाचं्या ओठावंर खेळवलं नव्हे शखळवलं। आपण ज्या कल्पनेने भशूमका 
शलशहली ती कल्पना रंगभमूीवर साकार झालेली पाहणे हा नाटककाराच्या आनंदाचा परमोच्च क्षण असतो. अिा 
क्षणांचा आनंद नाट्यचायय खाशडलकरां–सारख्या नाट्य महषीला बालगंधवांनी प्राप्त करून शदला आशण िहणूनच 
त्याचंी स्त्रीभशूमका पाहून “मी बालगंधवाचा ऋणी आहे” असे ते िहणाले तर मानापमान मधली भाशमनीचीच नव्हे तर 
धैययधराची ही भशूमका पाशहल्यावर “नारायण तुला काही कमी पडू देणार नाही”असा भरघोस आशिवाद देऊन गेले. 

 
नारायणरावाचं्या नाट्य संगीताबद्दल थोडी चचा करायला हवी. नाट्य संगीत आशण मिैलीतील संगीत ह्यातं 

िरक आहे, तो गायकीच्या दृष्टीने. अण्णासाहेब शकलोस्कर आशण देवल ह्याचं्या नाटकातील संगीत त्या त्या संवादािी 
एकरूप झाले आहे. िाकुंतल, सौभद्र, मृच्छकशटक ह्या नाटकातंील संगीताच्या बाबतीत बालगंधवांना संगीताची जाण 
असलेल्या देवलाकंडून मागयदियन शमळाले, नंतर गोचवदराव टेंबे, भास्करबुवा बरवले ह्यानंी त्यानंा पशरपूणयता प्रदान 
केली. गोचवदरावानंा संगीतातील लाशलत्याची शवलक्षण जाण होती. त्यामुळे हा वेगळा पैलू त्याचं्या नाट्यगीत गायनातं 
सामावला. साहशजकच “गंधवय गायनातं” ह्या मंडळीचा शनशश्चतपणे मोठा वाटा होता. 

 
नारायणरावाचंा आवाज तेजस्वी आशण पल्लेदार नव्हता इतकंच नव्हे तर सुरवातीला शनकोपही नव्हता. तो 

वारंवार त्रास देई. त्यासाठी त्यानंा पुष्ट्कळ उपचार करावे लागत, उपास, औषधाचं्या गुळण्या, वािारा, डॉक्टराचें 
इलाज, वगैरे वगैरे, पण ज्या शदविी त्याचंा आवाज “तक्राररशहत” असे तो पे्रक्षकाच्या दृष्टीने पवयणीचा शदवस असे. 
त्याचं्या आवाजात असे काही खटके असत की ते खटके त्याचं्या बसलेल्याआवाजातूनही पशरणाम करीत असत. 
भाऊराव कोल्हटकराचंा आवाज पल्लेदार होता तर नारायणरावाचंा आवाजात, तंबोऱ्यातं जिी एक प्रकरची जव्हारी 
असते, तसा जव्हारीदार होता. शिवाय त्यात एक मादकपणा होता. त्यानंी नुसता “आ” कार लावला तरी त्यात एक 
प्रकारचा सतारीच्या तारासंारखा झणत्कार ऐकू येत असे. त्यामुळे एखाद्या गाशयकेच्या आवाजापेक्षा देखील तो गोड 
वाटत असे. आवाज पल्लेदार नसला तरी लावणी बाजातल्या काहंी प्रदीघय ताना ते अत्यंत सहजपणे घेत असत. 
गोचवदरावाचं्या शिकवणीमुळे त्यांच्या गाण्यात एक प्रकारचा नखरेलपणा शिरला होता आशण तो पदाचंी रंगत वाढवीत 
असे. बाई सुंदराबाई कडून गज्जल, कव्वालीबाज शिकले तरी नारायणरावांच्या गाण्यातं चचंलपणा शिरला नाही. 
उलट त्या बाजाला एक प्रकारचा संथपणा त्यानंी बहाल केला. त्याचं्या अिा गायकीमुळे गजलेचे मुळचे स्वरूप 
बदलून मराठी माणसाला मान्य होईल असे शतचे मराठीकरण झाले. अनेक प्रकारच्या गवयाकंडून अिा प्रकारची 
तालीम शमळाल्यामुळे त्याचं्या गायनात पशरपक्वता आली. त्यामुळे स्वरािंी आशण तालांिी सहजलीलेने आशण 
शततक्याच आत्मशवश्वासाने खेळत खेळत रंगभमूीवरचे त्याचें गाणे शचरंतन आनंद देत राशहले. सुस्वराचे पटल शनमाण 
करून त्यायोगे नाट्यगृहातील हवा जणू काही धंुद करण्यासारखी करीत, त्यानंी कोणताही राग िहटला तरी त्याचे 
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स्वरशचत्र श्रोत्यासंमोर उभे राही. कोणताही राग िहणायला ते शबचकत नसत. त्याचं्या गायनातील सरलता ही 
इतराचं्या गायनातल्या कठीणतेपेक्षा कठीण होती. भशक्तसंगीतातील भक्तीभाव कमी होऊ न देता त्यानंी त्याला अस्सल 
संगीताचा दजा प्राप्त करून शदला. पदातल्या एखाद्या अथयपूणय तुकड्याच्या पुनरावृत्तीने सुद्धा ते सुस्वराचें पटल शनमाण 
करीत असत. एखाद्या पदातली कोणती ओळ पुन्हा पुन्हा िहणणे चागंले होईल हे िोधुन काढण्यातं ते पटाईत होते. 
जसे—“सुखवी तुला दुखवी मला.”“नाही मी बोलत नाथा”“रमवाया जावू”“राजस बाळा” असे अनेक तुकडे ते 
लयीिी खेळत खेळत वारंवार िहणत  असत. त्या स्वरामुंळे सुराचें पटल तर शनमाण होत असेच शिवाय रस पशरपोष 
सुद्धा होत असे. “अनृतशचगोपाला”––चकवा “दया छाया घे शनवारूशनया”...सारख्या पदामधले “आ” कार ते जसे 
संपूणयतेने आशण एकमेकातं शमसळून लावत असत तसे कोणालाच िक्य झाले नाही.“मम सुखाची” पदातीलʼ “आप्त 
देव धमय” ह्या िब्दाचं्या स्वरातील आस ऐकायला अलाशदया खासंाहेब सदैव आतुर असत ह्यापेक्षा अशधक मोठे 
प्रिस्स्तपत्र कोणते असू िकेल? 

 
काही पदे िहणतानंा नारायणराव दुसऱ्या रागातले स्वर सहजगत्या लावीत. चकवा एखाद्या तुकड्यावर थाबंून 

शनरशनराळ्या रागाचें शमश्रण करीत असत. पण शभन्न स्वराचं्या रागात जाणे आशण पुन्हा मूळ रागावर येणे ह्या गोष्टी ते 
इतक्या बेमालून करीत असत की दोन रागाचंा साधंा कुठे जोडला गेला तेच लक्षात येत नसे. त्यामुळे त्यानंी राग 
बदलला असे न वाटता ऐक नवीन राग तयार झाला आहे असे वाटत असे. नाटकाच्या दृष्टीने रसाचा शबघाड होईल 
अिा शरतीने बालगंधवय कधीच गात नव्हते. चकवा टाळी शमळवण्याच्या दृष्टीने कधी त्यानंी ताना मारल्या नाहीत. 
िृगंाशरक राग गातानंा ते इतके मोहक गात  असत की त्याचे वणयन करावे शततके थोडेच आहे. तसेत करूण रसाच्या 
गायनानेश्रोत्यांचा मनावर झालेला पशरणाम शकत्येक शदवस शटकत असे. शिवाय नाटकाचं्या रसािी एकरूप 
झाल्यामुळे त्यानंी पदाची सुरवात करताच त्या रसाचा उत्कषय होत असे. मात्र आवाजाच्या जातीतच मादयव असल्यामुळे 
वीररस चकवा कठोरवृत्तीचे गाणे त्यानंा कधीच जमले नाही. पदाची रंगत वाढवणायासाठी ते “हा ं हां”ह्या िब्दाचंा 
उपयोग जरूर करीत. पण त्यापैकीप्रत्येक“हा”ं लयीत, स्वरातं, आशण वजनदारपणातं असे. ह्यांचे महत्त्व लक्षात न 
घेता काही गायकानंी त्यांचे अनुकरण केले तेव्हा ं िक्त व्यंगशचते्रच तयार झाली. गातानंा चेहरा वेडावाकडा करणे, 
हाताला हेलकावे देणे, िजेारच्या पात्राचा चकवा रसाचा संबंध सोडून गाणे, केवळ मिैलीतच खपू िकेल अिी तान 
चकवा हरकत घेणे या गोष्टी बालगंधवानी कधीच केल्या नाहीत. कोणते पद लाबंवायचे आशण कोणते नाही या संदभात 
त्याचें काही शनशश्चत संकेत होते. शकलोस्कर–देवलाचं्या नाटकात शजथे संभाषणाच्या ओघाला महत्व आहे अिा 
प्रसंगाची पदे त्यानंी कधीलाबंशवली नाहीत. शजथे संगीताच्या शवस्ताराला योग्य असा प्रसंग आहे अिीच पदे ते 
शवस्ताराने गात असत. 

 
मेहबूबखानसाहेब ह्याचं्या कडून त्यानंी सुरवातीला स्वरतालज्ञान शमळवले. शकलोस्कर नाटक मंडळीत 

आल्यावर त्याचं्यावर प्रथम गोचवदराव टें बे ह्याचं्या मधुर स्वरशवलासाचा पशरणाम झाला. खडेस्वर न उच्चारता ते 
एकमेकात शमसळले आहेत अिा पद्धतीने गाणे ते त्याचं्या कडून शिकले. भास्करबुवा बखले, बाई सुंदराबाई, 
मलकाजान, कलकत्याची गोहरजान, ह्याचं्याकडूनही त्यानंा तालीम शमळाली, िुद्ध िास्त्रीय संगीतापासून गजल–
कव्वाली बाज त्यानंी शिकून घेतले पण िवेटी ह्या सवय प्रकारात आपला स्वतःच्या बाज शमसळून एक स्वतःची गायकी 
शनमाण केली. आपली स्वतंत्र प्रज्ञा वापरली, आपली गायकी समृद्ध केली. चहदुस्थानी संगीतातली मादकता त्यानंी 
मराठी संगीतात आणली. अभगं गायनाचा बाज मास्तर कृष्ट्णरावानंी साशंगतला त्यामुळे महाराष्ट्रातील अभगं गायकीच 
बदलली. अभंगाचे चकवा भजनाचे नुसते िब्द जरी त्यानंी उच्चारले तरी भशक्तरसाला उठाव शमळून कान्होपात्राने चकवा 
मीराबाईने परमेश्वराला अगदी ह्याच तन्मयतेने आळवले असले पाशहजे अिी खात्री पटत असे, रंजकता हे त्याचं्या 
गायकीचे प्रमुख सूत्र असे. वेगवेगळ्या स्वरपंक्तीने पदाचें िब्द नटवणे, शवशवध स्वरालंकारांनी सौंदयय आणणे आशण 
भरपूर स्वर शवलास करणे अिी गंधवय गायकी होती. 

 
आपल्या नाटकातूंन आशण नाटकातंल्या गायनामधून बालगंधवानी नकळत खूप सामाशजक कायय केलं. 

त्याबद्दल अनेकानंी अनेकशवध शवधानंकेली आहेत. ही शवधानं करणारी मंडळी त्या त्या के्षत्रातली आदरणीय समजल्या 
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गेली होती. बालगंधवाच्या वतयनामुळे नटवगाबद्दल समाजात असलेला गैरसमज दूर झाला असे बाबासाहेब खापडे 
िहणाले. “बालगंधवांमुळे एकंदर नटवगाशवषयीची अशनष्ट भावना समाजातून लुप्त होव ूलागली” अस गोचवदराव टेंबे 
शलशहतात. “आगयन आशण सारंगी या अगदी परस्पर शवरूद्ध अिा साथीच्या वाद्यानंा घेवनू गाण्याची अचाट कामशगरी 
नारायणरावानंी केली. भास्करबुवाचं्याबैठकीतल्या गायकी चालीवर रचलेली स्वयंवरातली पदे लोकांमध्ये इतकी 
पेरली गेली की, उच्च संगीताची रंगभमूीने िार मोठी कामशगरी बजावली, त्याचे श्रेय भास्करबुवा आशण बालगंधवांना 
जाते” हेही मत गोचवदरावांचेच “मला कधी गाणं ऐकावसं वाटलं तर मी बालगंधयवाच्या नाटकाला जातो”. असे 
उद गार गानमहषी अल्लाशदयाखा ंसाहेब अनेक वेळा काढायचे, त्याचं्या गायनाची छाप रशसक मनावर इतकी होती की 
नारायणरावाचं्या गायनाचे गवयाने अनुकरण केले नाही तर तो गवई श्रोत्यानंा पसंत पडत नसे”असे शवनायकराव 
पटवधयनानंी नमूद केले आहे.”बालगंधवाच्या केिभषेूचे आशण वेिभूषेचे अनुकरण करून हजारो मशहलानंी आपले 
संसार सुखाचे केले आहेत”. असे उद गार आचायय अते्र ह्यांनी काढले तर बापूसाहेब माटे िहणाले “बालगंधवांनी 
महाराष्ट्राला रशसकता शिकवली।” नेसायच ंकसं, नटायच ंकसं, रूसायचं कसं, हसायच ंकसं आशण लाजयचंही कसं 
सागंता सागंता रडायचहंी कसं हे देखील शिकवलं. त्यानंी महाराष्ट्राला खाशडलकर गडकरी सारखे नाटककार 
शदले, गोचवदराव टेंबे, भास्करबुवा बखले, मास्तर कृष्ट्णराव सारखे संगीतकार शदले, शतरखवा, कादरबक्ष सारखे 
संगीतकार शदले, मराठी रंगभूमीला वैभवाचे शदवस दाखवले, नटानंा सामाशजक दजा शदला:त्याच बरोबर स्वाशभमान 
शदला. नाटक कंपन्यानंा शिस्त लावली, लोकामंध्ये साशहस्त्यक संस्कृशतिील नाटकाबंद्दल आवड शनमाण केली. 
त्याचं्या उतारवयातील स्त्री भशूमका देखील रशसकानंी आवजूयन बशघतल्या. कारण त्याचंं तारूण्य ओसरलं तरी 
तन्मयता तिीच शचरतरूण होती. नुसते नटणे आशण मुरडणे िहणजे स्त्री नव्हे, स्त्रीचे,स्त्रीजातीचे अंतरंग ही शनराळी गोष्ट 
आहे. ती प्रत्यक्षात उतरल्या शिवाय त्याची मोशहनी पे्रक्षकावंर पडणार नाही. एका पुरूषाने स्त्रीजातीच्या अंतरंगाची 
समाजाला ओळख करून द्यावी आशण तत्पावेतो केवळ काव्यातच दडून बसलेले शतचे मोहक, पशवत्र आशण समथय 
स्वरूप समाजाच्या नजरेसमोर उभे करावे ही शवधात्याच्या सृष्टीतील एक अद भतु घटनाच नव्हे काय? 

 
महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या वेडाने पछाडलेल्या अनंत रशसकाचं्या हृदयावर अशधराज्य गाजवणाऱ्या ह्या गंधवांचे 

अखेरचे शदवस मात्र अत्यंत शवपन्नावस्थेत जावेत हा दैव दुर्ववलासच िहणावा लागेल.मागे “एकच प्याला” नाटकाचे 
वाचन झाले असतां, त्या नाटकाच्या िवेटा संबंधात बरीच चचा झाली होती, िोकपयावसायी नाटक पे्रक्षकाचं्या 
हृदयात कायमचे ठसते असे नारायणराव िहणाले होते. असे नाटक त्याचं्या मनातून कधीही हद्दपार होत नसते असे 
त्याचें मत होते. ते त्यानंी शहशररीने माडंले होते. 

 
नारायणरावाचं्या जीवन–नाट्याबद्दल शनयतीचा देखील अिीच शवचारधारा होती कां? 

 
 

**** 
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...भाषा, जातपात आशण देि ह्या सगळ्या चभती ओलाडूंन कलावंत नवीन सृशष्ट शनमाण करतो...माणुसकी 
आशण रशसकता ह्यानंी भरलेल्या ह्या नाट्यसृष्टीचे बाल गंधवय सम्राट आहेत. ...बाल गंधवय हे मराठी रंगभमूीच्या सुवणय 
युगाचे अग्रद त आहेत. पुन्हा असा नट होणार नाही... 
 

–यिवंतराव चव्हाण 
 

बालगंधवय िहणजे महाराष्ट्राचे संगीतछत्रपती!...बालगंधवय बोलायचा शवषय नाही.. ऐकायचांशवषय आहे.... 
शिवरायाचा आठवावा प्रताप–तसे बालगंधवांचे आठवावे स्वरुप. बालगंधवाचे आठवावे गायन! असेच िहणावे लागेल. 
 

–आचायय अते्र 
 

बाल गंधवांचा मी ऋणी आहे.. 
 

–नाट्याचायय खाडीलकर 
 

मला चांगलं गाणं ऐकावसं वाटलं की मी बालगंधवांच्या नाटकाला जाऊन बसतो. 
 

–अलाशदयाखंासंाहेब 
 

“माझे अन्नदाते, माय बाप हो, तुमच्या आशिवादाने मी शजवंत आहे. ह्या पेक्षा जास्त मी काय बोलणार? 
...देवा जवळ मला एकच मागणे मागायचे आहे. परमेश्वरा माझ्या रशसकानंा उदंड आयुष्ट्य दे!” 

 
नारायणरावाचें हे िवेटचे भाषण! त्यात त्यानंी स्वतः साठी काही माशगतले नाही परमेश्वराजवळ!उदंड 

आयुष्ट्य माशगतले ते आपल्या ‘अन्नदाते मायबापासंाठी!! 
 
मग प्रशन पडतो, रशसकानंी बालगंधवावर अशधक पे्रम केलं की बालगंधवांनी त्याचं्या रशसकावंर... 

 
कुणी कुणासाठी जीव ओवाळून टाकला! 
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