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णनवेदन 
 
महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, िकै्षशिक, सासं्कृशतक, आर्थथक व वैचाशरक जडिघडिीत 

ज्या शदवगंत महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभाग आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िभंर ते सव्वाि ेपानाचंी 
स बोध मराठी भाषेत चशरते्र शलहून ती “महाराष्ट्रातील शिल्पकार” या योजनेअंतगगत प स्तकरूपाने प्रकाशित 
करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चशरत्रगं्रथमालेतील “लोकिाहीर पठे्ठ बापूराव” हा सतरावा 
गं्रथ आहे. 

 
मंडळाच्या या चशरत्रगं्रथमालेअंतगगत “पठे्ठ बापूराव” याचं ंचशरत्र शलशहि ंशततकसं सोप ंनव्हतं. पठे्ठ 

बापूराव याचंं सलग चशरत्र अद्यापही शलशहलं गेलेलं नाही. चशरत्रलेखनासाठी आवश्यक असलेली 
साधनसामग्री सहजासहजी उपलब्ध होि ं िक्य नाही. महत प्रयासानं ही साधनसामग्री जमा करावी 
लागिार होती. ही साधनसामग्री आपि शकती कष्टाने व नेटाने शमळशवली याची माशहती स्वतः लेखकाने 
आपल्या मनोगतात साशंगतलेली आहे. या चशरत्रगं्रथाच्या लेखनासाठी प्रा. चदं्रक मार नलगे यानंी घेतलेले 
कष्ट खरोखरच वाखािण्यासारखे आहेत. 

 
प्रा. चदं्रक मार नलगे यानंा पठे्ठ बापूरावाशंवषयी आत्यंशतक शजव्हाळा व पे्रम आहे. चशरत्र 

लेखनासाठी त्यानंी कथनात्मक पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. त्याम ळे हा चशरत्रगं्रथ वाचनीय, रसाळ 
झाला आहे. 

 
“महाराष्ट्रात एकीकडे राजकीय के्षत्रात लोकमान्य शटळक गाजत होते. द सरीकडे राजमान्य 

बालगंधवग सगळयाचं्या गळयातील ताईत बनले होते. नाट्यके्षत्रात राम गिेि गडकरी आपल्या नाटकानंी 
मराठी रंगभमूीला अलौशकक लौशकक शमळवनू देत होते. त्याच काळात तमािा लोककलेचा राजा 
लोकिाहीर िीघ्रकवी पठे्ठ बापूराव मराठी मनावर अशधराज्य गाजवत होते.” असे प्रस्त त गं्रथाच्या लेखकाने 
या गं्रथात साथग िब्दात नमूद केले आहे. राम गिेि गडकरी तसेच बालगंधवग या कला के्षत्रातील दोन 
महनीय व्यक्तींवर भरभरून शलशहले गेलेले आहे. अथात तेवढं वाङ्मयीन कतृगत्व या दोनही कलावतंाचंं 
होतं, यात वाद नाही. पि तसं पठे्ठ बापूरावाचं्या बाबतीत का घडलेलं नाही, हा खरा प्रश्न आहे. या 
प्रश्नाच्या उत्तरात शवदारक सत्यं दडलेली आहेत. 

 
एकदा शलशहलेली लाविी प न्हा शलहायची नाही; लाविी शलशहण्यासाठी एकदा कागदावर लेखिी 

टेकशवली की ती शलहून झाल्याशिवाय कागदावरची लेखिी उचलायची नाही; शिळया पैिाच ंतोंड बघायचं 
नाही, असा पठे्ठ बापूराव याचंा पि होता; असं बापूरावाचं्या संबधंात बोललं जातं. या चशरत्रगं्रथातही तसा 
शनदेि आलेला आहे. 

 
कलाशनर्थमती ही उमी व वृत्ती याचं्यािी शनगडीत असते. त्याम ळे एकटाकी लाविी शलशहिे अथवा 

लाविी शलहून झाल्यानंतर शतच्यात द रुस्ती अथवा फेरबदल न करिे आपि समजू िकतो. पि शिळया 
पैिाच ंतोंड बघायच ंनाही, ही ग मी कलावतं शकतीही मोठा असला तरी असू नये. नसता काय होतं याचं 
प्रत्यक्ष उदाहरि स्वतःच पठे्ठ बापूराव आहेत. पठे्ठ बापूराव यानंा आपल्या आय ष्ट्यातले अखेरचे शदवस केवळ 
हालअपेष्टातच नाही तर ताई पप्ररचेकर या मजूर स्त्रीच्या घासातल्या अर्ध्या घासावर व्यतीत कराव ेलागले 
आहेत. 
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काळ कोिताही असो, त्या काळात जन्मलेला कलावंत शकतीही मोठा असो, रशसकानंी त्याला जे 
शदलेलं असतं ते उधळण्यासाठी शदलेलं नसतं.पि याच ं भान न ठेवता ते कलावतंानं उधळून शदलं व 
त्याम ळे तो ‘उघडा’ पडला तर त्याचं फारसं द ःख त्याच्या रशसकानंी मानू नये. प ढच्याला ठेच लागली तर 
शनदान मागचा तरी िहािा होईल! 
 
 
म ंबई  रा. रं. बोराडे 

शदनाकं: १८ ऑगस्ट २००३  अर्ध्यक्ष 
  महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

मनोगत 
 
ज्या काळात रंजन आशि प्रबोधन लोककलाच करत, त्या काळी लोकसंस्कृती आशि 

लोकजीवनाला उत्साहवर्थधत पे्ररिा देण्याचे आत्यंशतक महत्त्वाचे कायग तमािा या मराठामोळया लोककलेने 
केले आहे. खेड्यापाड्यातंील वषगभराच्या शििलेल्या, मरगळलेल्या लोकजीवनाला एक नव ेचैतन्य लाभे. 
या लोककलाकारानंी, लोकिाशहरानंी सामाशजक स्तरावर सासं्कृशतक जडिघडि केली आहे. 
पेिवकेालीन िाशहराचं्यानंतर तमािा कला मंदावली होती; पि पठे्ठ बापूरावासंारखा िीघ्रकवी या कलेची 
व्रत म्हिून सेवा करायला लागल्यानंतर त्याचं्या तमािानंी अवघ्या महाराष्ट्राला वेडे केले. त्यानंी तमािा 
कला कळसाला नेऊन पोचवली. त्या कलेला नवा प्राि शदला. तमािा कला ही त्याचं्या जीवनाचा श्वास 
बनली होती. त्यानंी लोकरंजनाबरोबर लोकप्रोबधन करण्याचे र्ध्येय शनशित केले होते. त्यासाठी त्यानंी 
घरादारावर त ळिीपत्र ठेवले. संसार मोडला. उच्चविीय असूनही समाजाची पवा बाळगली नाही. गावाने 
बशहष्ट्कृत केले तरी पठे्ठ बापूरावानंी हाती घेतलेला लोकजागराचा डफ खाली ठेवला नाही. त्याचं्या 
लेखिीने आशि वािीने तमािा कलेला बहर आला. एकदा म्हटलेली लाविी उद्या म्हिायची नाही, 
लाविी शलशहण्यासाठी एकदा कागदावर लेखिी ठेवली, की लाविी संपल्याशिवाय उचलायची नाही, 
शिळया पैिाचे तोंड पाहायचे नाही अिा या लोकशवलक्षि िाशहराच्या लोकशवलक्षि प्रशतज्ञा होत्या. संपूिग 
आय ष्ट्यच त्यानंी तमािा कलेला वाशहले होते. त्यानंी दोन लाखाहूंन जास्त लावण्या शलशहल्या ही घटनाही 
जगावगेळी होती. 

 
आजही पठे्ठ बापूरावाचं्या गि, गौळिी आशि लावण्याशंिवाय तमािाची भरैवी होत नाही. एवढी 

कीती, यि, अमाप पैसा शमळूनही त्याचें अखेरचे शदवस द ःस्स्थतीत गेले. 
 
त्यानंी दोन लाख चाळीस हजार लावण्या शलशहल्या असे म्हटले जाते. पि त्यातंील फार थोड्याच 

सर्ध्या उपलब्ध आहेत. पठे्ठ बापूरावानंा अखेरच्या काळात बापूसाहेब प्रजतीकर भेटले. त्यानंी पठे्ठ बापूरावानंा 
आधार शदला. त्याचं्या लावण्याचें पाच संग्रह प्रकाशित केले. त्यानंी वगनाट्याचेही एक प स्तक प्रकाशित 
केले. पठे्ठ बापूरावाचें चशरत्रही सलग असे उपलब्ध नाही. बापूसाहेब प्रजतीकरानंी स्फूट स्वरूपात आठविी 
नोंदशवल्या आहेत. ज्या पठे्ठ बापूरावानंी मराठी संस्कृतीचे एक अनगड असे भषूि असलेल्या तमािा या 
लोककलेला वैभवाच्या शिखरावर नेले, मराठी मनात अवीट अिी गोडी शनमाि केली, लोकरंजनाबरोबरच 
लोकप्रबोधन केले, तमािा कलेला एक प्रशतष्ठा प्राप्त करून शदली, अिा या थोर कलंदर कलावंताचे सलग 
चशरत्र मात्र उपलब्ध नाही. म्हिूनच महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळाने ‘महाराष्ट्राचे 
शिल्पकार’ या योजनेतून पठे्ठ बापूरावाचें जीवनचशरत्र लोकासंमोर याव ेअसे ठरशवले व त्याच्या लेखनाची 
जबाबदारी माझ्यावर सोपवली. 

 
माझा जन्म १९३५ चा आशि पठे्ठ बापूरावानंी १९३६ साली आपल्या तमािाचा िवेटचा खेळ केला 

आशि डफ खाली ठेवला. एक शजतंजागतं पवग संपलं. माझ्या वयाच्या दहाव्या वषी म्हिजे १९४५ साली 
त्यानंी या जगाचा शनरोप घेतला. माझ्या लहानपिापासूनच पठे्ठ बापूरावंाचे नाव माझ्या कानावर होते. 
अवतीभवतीच्या सवग गावाचं्या जत्रातूंन होिाऱ्या तमािातूंन पठे्ठ बापूरावाच्या गि, गौळिी, लावण्या ऐकत 
आलो होतो. तेव्हापासून पठे्ठ बापूरावाचं्या शवषयी माझ्या मनात अत्यंत क तूहल होते. ‘ते आपल्याच 
भागातील आहेत. ब्राह्मि असून तमािगीर बनले... पवळा या तमािा कलावशंतिीबरोबर सगळे आय ष्ट्य 
घालशवले... तमािा पहावा तर पठे्ठ बापूरावाचंा... आपल्या कोल्हापूरच्या िाहू महाराजानंी त्याचंा सोन्याचं 
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कडं घालून गौरव केला..., अिा गोष्टी लोकही मोठ्या अशभमानाने सागंत. अिा कानावर पडलेल्या 
वदंतानंी माझ्या बालवयातच माझ्या बालमनात एक अद भतू पेरून ठेवले होते. पठे्ठ बापूरावाचं्या अनेक 
लावण्या मी ऐकल्या होत्या. त्याचं्या चशरत्राबद्दल शजज्ञासा होती. माझ्याप्रमािेच मराठी मनाला 
त्याचं्याशवषयी कौत क होते, पि त्याचं्या लौशकक जीवनाबद्दल फारिी माशहती नव्हती. बापूसाहेब 
प्रजतीकरानंी प्रकाशित केलेली प स्तके उपलब्ध नव्हती. इतर साधनसामग्री तर फारच द र्थमळ. त्याम ळे पठे्ठ 
बापूरावाचें चशरत्र शलशहण्यात अनंत अडचिी होत्या. 

 
पठे्ठ बापूरावंाचे नाव पशरशचत होते. त्याचें गाव रेठरे हरिाक्ष. आमच्याच म लखातील. शिवाय माझे 

साशहस्त्यक शमत्र प्रशसद्ध कादंबरीकार प्रा. देवदत्त पाटील यानंी आपल्या शमत्राचं्या सहकायाने आशि ‘जागर 
कला साशहत्य मंडळा’च्या वतीने पठे्ठ बापूरावाचंी प ण्यशतथी साजरी करण्याचे महाराष्ट्रात प्रथमच धाडस 
केले होते. ते इस्लामपूर येथे मोठ्या प्रमािात दरवषी प ण्यशतथी साजरी करीत. मीही या समारंभाला हजर 
राहत असे. त्याशनशमत्त लोककलाकाराचं्या लोककलाचंा आशवष्ट्कार मेळावाच भरत असे. प्रा. देवदत्त 
पाटील यानंा पठे्ठ बापूरावाचं्या जीवनावर कादंबरी शलहावयाची होती. पि साधनसामग्री उपलब्ध नसल्याने 
ते लेखनही राहून गेले होते. माझ्यावर चशरत्रलेखनाची जबाबदारी पडल्यावर प्रा. देवदत्त पाटील आशि 
लोककलावंर पे्रम करिारे श्री. पढंरीनाथ िवेाळे व मी ठरशवले की, पठे्ठ बापूरावाचं्या जीवनचशरत्राचा 
धाडंोळा घ्यायचाच. त्यासाठी आम्ही शसद्ध झालो आशि आमची िोधयात्रा स रू झाली. 

 
पठे्ठ बापूराव याचंा वावर शजथे शजथे झाला, शतथे शतथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहिी करायची असे ठरवनू 

बाहेर पडलो. प्रथम शजने पठे्ठ बापूराव यानंा अनेक संघषांना सामोरे जाव ेलागले त्यावळेी धीर शदला, पवळा 
सोडून गेल्यावर खचलेल्या पठे्ठ बापूरावानंा सावरले, त्याचं्या अखेरच्या एकाकी, दाशरद्र्यावस्थेतील 
काळात जपिूक केली, त्या ताई पप्ररचेकर या तमािा कलावशंतिीच्या गावी गेलो. परींचे हा तो गाव. 
पडत्या काळात दैवद र्थवलास वाट्याला आल्यावर ताईंच्या या गावी पठे्ठ बापूराव येऊन राशहले. शजथे त्यानंी 
झोपडी मारली होती, ती जागा पाशहली. शतथे आता रानझाडाचें उशकरडे वाढले आहेत. त्या गावातील 
अत्यतं वयस्क लोकाचं्या म लाखती घेतल्या. नवरात्रात तमािाची हजेरी लावायला आलेल्या ज न्या 
तमासशगराचंी आशि नव्या शपढीतील नृत्यगाशयकाचंी भेट घेतली. येथे काही आठविी शमळाल्या. 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या प्रशतभेवर आशि िाशहरीवर भाळलेल्या, मराठी तमािा के्षत्राला प्रथमच स्त्री 

कलावतं म्हिून लाभलेल्या सौंदयगवती नामचदं पवळाच्या नगर शजल्यातील शहवरगाव या 
संगमनेरजवळील जन्मगावी गेलो. शजथे या लावण्यवतीचा जन्म झाला होता, ते घर पाशहले. जीिग झालेले. 
पडलेल्या प्रभतीची ती उदासवािी जागा पाहून अंतःकरि गप्रहवरून गेले. त्या जागेचे फोटो घेतले. शतथे 
पवळाच्या नामदेव या भावाच्या नातस ना भेटल्या. सीताबाई आशि अलका. त्यानंीही लाखात एक अिा 
रूपवती पवळाच्या ऐशकवातील गोष्टी साशंगतल्या. पवळाच्या नाजूक ग लाबी पायानंा घ ंगराचंा छंद लागला 
तो इथेच. याच गावात. पि नृत्याचे आशि गायनाचे खरे धडे शतने घेतले ते वाघापूर येथे. 

 
वाघापूर हे संगमनेरपासून ८-१० शकलोमीटरच्या अंतरावर प्रवरा नदीच्या काठावर वसलेले छोटेसे 

गाव. पवळाच्या बशहिीचे गाव. पवळा बारा-तेरा वषांची असताना नृत्य आशि गायन शिकण्यासाठी इथे 
आली. प्रशसद्ध िाहीर हरीबाबा घोलप आशि राि जी रोहोम याचं्या हाताखाली ती नाचगािे शिकली. 
हरीबाबाच्या तमािात उभी राशहली. हरीबाबाच्या पैलवान भावाच्या (माधवरावाचं्या) पे्रमात पडली. मराठी 
तमािाला नृत्याप्सरा शमळाली. शतथे शतने नृत्यगाण्याचे पशहले धडे घेतले ते शठकाि पाशहले. तेही 
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माधवराव-हरीबाबाचे घर अवकळा पाघंरून ढासळत चालले होते. त्या जीिग घराला छातीइतक्या 
उगवलेल्या गवताडाने वेढा शदला होता. प्रभतीचा एक एक शचरा शनखळून टाकण्याचा कू्रर उद्योग काळाने 
केला होता. इथेच बाजूला माधवरावाचं्या साठ वषांची चंद्रभागा आशि द सरी सत्तर वषांची अनसूया या स ना 
भेटल्या. त्यानंी एका ज नाट पेटातून काही कागद काढून प ढे ठेवले. िाहीर बाबूराव घोलप याचंी काही 
छापून आलेली कात्रिे होती ती पाशहली. वाचली. काही उतरून घेतली. 

 
भडंारदरा आशि अनंत फंदी या पेिवकेालीन िाशहराचे संगमनेर पाहून परतीच्या वाटेवर राष्ट्रपती 

पाशरतोशषकशवजेती शवठाबाई भाऊ नारायिगावकर याचंी भेट घेतली. या घराण्याचे मूळ ग रू पठे्ठ 
बापूरावच. शवठाबाईंनी काही आठविी साशंगतल्या. पठे्ठ बापूरावाचं्या लावण्या म्हिून दाखशवल्या. 

 
पठे्ठ बापूराव प ण्याला असताना शजथे राहात होते तो भाग डोळयाखालून घातला. ज्या बापूसाहेब 

प्रजतीकर यानंी त्याचें शिष्ट्यत्व पत्करले होते, पठे्ठ बापूरावाचं्या लावण्या स्वतः उतरून घेऊन पाच प स्तके 
प्रकाशित केली होती, त्याचं्या रशववार पेठेतील फडके हौदाजवळील घरी गेलो. तेथे बापूसाहेब 
प्रजतीकराचं्या थोरल्या शचरंशजवाचंी भेट झाली. त्यानंी आस्थेने चौकिी केली. पि त्याचं्याकडे काहीच 
शमळाले नाही. ते प्रपपरी-प्रचचवडच्या नगरपाशलकेकडे पठे्ठ बापूरावांचे सवग साशहत्य शदले गेले असल्याचे 
बोलले. पठे्ठ बापूरावाचंी माशहती, काही आठविी तोंडीरूपाने शमळाल्या. पि प्रत्यक्ष छापील प स्तके व इतर 
हस्ताशलशखते शमळशवण्याचे काम अवघड झाले. माझे एक साशहस्त्यक शमत्र प्रा. डॉ. आनंद घाट गडे प्रपपरी-
प्रचचवडला होते. त्यानंा पठे्ठ बापूरावाचं्या कागदपत्राशंवषयी कळशवले. त्यानंी नगरपाशलकेकडे चौकिी 
केली. तेथे कळले की, पठे्ठ बापूरावाचें चाहते आशि रशसक खासदार श्रीशनवास पाटील यानंी ते दप्तर 
आपल्याकडे नेले आहे. खासदार श्रीशनवास पाटील यानंी पठे्ठबापूरावाचें साशहत्य नगरपाशलकेकडून 
हरवले, त्याची योग्य ती काळजी न घेण्याची िक्यता आहे म्हिून मौशलक साशहत्याची जपिूक व्हावी 
यासाठी ते आपल्याकडे नेले आहे. 

 
खासदार श्रीशनवास पाटील शदल्लीला होते. आम्ही त्याचं्या कराड येथील घरी गेलो. 

खासदारसाहेबाचं्या पत्नी सौ. रजनीताई पाटील घरी होत्या. त्यानंा आम्ही शवनंती केली. त्यानंी शदल्लीला 
फोन लावला आशि खासदारसाहेबानंी आमची शनकड समजून घेऊन साशहत्य देण्यास परवानगी शदली. 
एका भल्या मोठ्या रंकेत पठे्ठ बापूरावाचें साशहत्य क लूपबंद अवस्थेत होते. सौ. रजनीताईंना शकल्ली 
सापडली नाही. त्यानंी सरळ सरळ क लूप तोडले आशि पठे्ठ बापूरावाचंा अमोल ठेवा आम्हाला शमळाला. 
साऱ्या कागदपत्राचें झेरॉक्स करून घेतला आशि मोठ्या समाधानाने आम्ही कामाला लागलो. 

 
पठे्ठ बापूरावाचें दत्तकप त्र गोप्रवद श्रीधर क लकिी कराडला राहतात. त्याचंी भेट घेतली. मारुती 

पाटील-कवठेकर याचंा िोध घेतला. त्याचं्या मसूर कवठ्याला जाऊन ‘पवळाचा कट्टा’ पाशहला. पठे्ठ 
बापूराव यानंा गावाने बशहष्ट्कृत केल्यावर ज्या मोरे घराण्याने आपल्या मळयातील घरात बापूरावानंा आश्रय 
शदला होता, त्या घराण्यातील िामराव मनोहर मोरे याचंी सशवस्तर म लाखत घेतली. पठे्ठ बापूरावाचं्या 
हरिाक्ष रेठरे येथे जाऊन शतथल्या पशरसराची पाहिी केली. पडक्या अवस्थेतील, न सताच दगडी दरवाजा 
साक्ष म्हिून काळािी टक्कर देत उभा असलेला पाशहला. त्याचें च लत बंधू वासूदेव क लकिी, त्याचंी म ले 
नीलकंठ व सदानंद यानंी आठविी साशंगतल्या. ‘लावण्या शवकून, आपला वाडा बाधंायचा’ असा 
बापूरावाचंा शनधार होता. पि तीनदा प्रयत्न करूनही ते त्यानंा िक्य झाले नाही. िवेटी वाड्याची माती 
झाली. तीही अिीच वाऱ्यावर गेली. आिलेली लाकडे गावाच्या मारुती मंशदरासाठी गावकऱ्यानंी वापरली. 
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बापूरावाचें च लत भावावंर पे्रम होते. त्याचंा देहप्रपड चागंला व्हावा म्हिून म ंबईहून खोबऱ्या खारकाचं्या 
गोण्या पाठवनू देत. िभंराच्या नोटेत गाजंा घालून ती ओढिारे पठे्ठ बापूराव. त्याच्या जीवनाची निा 
जगावगेळी होती. 

 
मराठी मनाला वडे लाविारी अस्सल मराठी तमािा कला या गावात जन्मलेल्या तालेवाराने 

मराठी मातीत वैभवाला नेली. त्या कलंदर लोकिाशहराच्या अनेक ग िवैशिष्ट्ट्याचंी माशहतीही साशंगतली. 
बापूरावाचं्या अखेरच्या काळातील संबशंधत अिी प ण्यातील अनेक शठकािे समजून धेतली. लकडीपूल 
स्मिानभमूी, येरवडा पशरसर, आयगभषूि शथएटर, जंगली महाराज मंशदर येथेही गेलो. म ंबईच्या 
कामाठीप ऱ्यातील पडत्याझडत्या चाळी पाशहल्या. शतथेच नाथा गोंशवदा जाधव हे पठे्ठ बापूरावाचें चाहते 
भेटले. पठे्ठ बापूरावाचं्या काळात ते चहा देण्याचे पोऱ्याचे काम करायचे. मर्ध्यरात्री तमािा स टला की त्या 
कलाकरानंा मोफत चहा द्यायचे. त्यानंी तमािा जीवन फार जवळून पाशहले होते. त्याचं्याजवळ पठे्ठ 
बापूरावाचंी त्यानंी जपून ठेवलेली दोन प स्तके शमळाली. त्यानंी ती आनंदाने शदली. 

 
याशिवाय तमािावरील श्री. प्रकाि खाडंगे, उत्तम काबंळे, प्रा. शभकाजी दहातोंडे, िाहीर बाबरूाव 

घोलप, प्रा. शिवाजीराव चव्हाि याचें लेख वाचायला शमळाले. आचायग अते्र, न. प्रच. केळकर, न्यायमूती 
शवनोद, नामदेव व्हटकर, ग. ल. ठोकळ, राजाभाऊ शथटे, लोककवी मनमोहन नातू, आबासाहेब 
म ज मदार, डी. डी. रेगे, रा. ि.ं वाप्रळबे, दत्तो वामन पोतदार, लहरी हैदर, काकासाहेब गाडगीळ याचें 
प्रजतीकर यानंी घेतलेले अशभप्रायही उपयोगी पडले. 

 
‘जी. जी. धमाशधकारी आशि मंडळी’ प िे यानंी १९३० साली प्रशसद्ध केलेले पठे्ठ बापूरावाचं्या 

लावण्याचें प स्तक मात्र प्रयत्न करूनही शमळाले नाही. मराठी तमािातील पशहली स्त्रीनृशत्तका आशि 
गाशयका पवळा शहचा मूळ फोटोही उपलब्ध नाही. सर्ध्या उपलब्ध असलेले शचत्रही काल्पशनक आहे असे 
प्रजतीकर याचें मत आहे. पठे्ठ बापूरावही फोटो काढण्याच्या शविषे मताचे नव्हते. प्रजतीकर यानंी सत्काराचे 
वळेी त्याचंा फोटो काढून घेतला होता. 

 
पठे्ठ बापूरावाचें सलग चशरत्र उपलब्ध नाही. पि माझ्या परीने प राव े शमळतील तेवढे प्रयासाने 

शमळवनू हे छोटेसे सलग चशरत्र उभे केले आहे. पठे्ठ बापूरावाचं्या जीवनचशरत्राचा िोध कसा घेतला, 
त्यासंबधंीची ‘पठे्ठ बापूरावाचं्या िोधात’ ही नऊ लेखाचंी माशलका दै. प ढारीच्या रशववार प रविीतून 
शलशहली. रशसकाचंा फार मोठा प्रशतसाद शमळाला. सदरचे चशरत्रही आवडेल अिी आिा आहे. या माझ्या 
लेखनासाठी प्रजतीकर बंधू, नामदार रामकृष्ट्ि मोरे, खासदार श्रीशनवास पाटील, सौ. रजनीताई पाटील, 
संपादक दै. प ढारी, संपादक दै. महासत्ता, महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळाचे अर्ध्यक्ष प्रा. रा. 
रं. बोराडे व मंडळाचे सवग सदस्य, प्रा. फ. म ं. प्रिदे, रामदास फ टािे, पढंरीनाथ िवेाळे, जागर साशहत्य 
कला मंडळ, इस्लामपूरचे सवग सदस्य, प्रा. डॉ. आनंद घाट गडे, शवठा भाऊ नारायिगावकर, राजमती 
देवदत्त पाटील, इत्यादींचे साहाय्य लाभले. या सवांचे मनःपूवगक आभार. 

 
-चंद्रकुमार नलगे 
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पठे्ठ बापूराव याचंी जीवन-चणरत्रपर लाविी 
 

श्रेष्ठ वर्ण मी ब्राह्मर् असूनी सोवळे । ठेवले घालूनन घडी । 
मशाल धरली हाती तमाशाची । लाज लावली देशोधडी ॥१॥ 

 
पतंप्रनतननधी धनी सरकार ते गादीवरती न्याय ननवडी । 

तयाचं्या आसरी वास नमळाला दैवबळाने बसली घडी ॥२॥ 
 
दशणन झाले महापुरुषाचे सहस्र वेळा लक्षघडी । 

पुनीत केले तया भवानीनें बुद्धी सुचवली कनवतव जडी ॥३॥ 
 
जडता जडता नदला अक्षय वर । ननतय लेखर्ी राहील खडी । 

वाचा होईल नसद्ध रोकडी रंगून वार्ी देईल प्रौढी ॥४॥ 
 
महत्त्वाकाकं्षा मनात एवढी, ठेवुनी बाजूला हजार नडी । 

आपर् तरोनी कैक तरावे, भववधंाच्या पैलथडी ॥५॥ 
 
असे म्हर्ूनी घोडा सजनवला, पैज लावली चढाओढी । 

चाळीस नदवस केले उपोषर्, भकू लागेना रतीएवढी ॥६॥ 
 
मंडळ भरता सोडले पारायर्, वारार्शीमध्ये गंगाथडी । 

दोन लक्ष आम्ही केली लावर्ी, केवढी म्हर्ावी मात बडी ॥७॥ 
 
चैन भोगली घडोघडी, पर् संसार झाला पडापडी । 

लग्न लावले कुटंुब केले, कळत आसोनन टाकली उडी ॥८॥ 
 
पायात बेडी बळे अडकवली, येऊन बसल्या बारा नडी । 

नदल्या झुगारुनी सगळ्या एकीकडे तयामुळे रुसले खेळगडी ॥९॥ 
 
नहरा नहराकर्ी होती जवळी, एक नवकली बाजारी तातडी । 

ऋर् देउनी महारीर् आर्ली, चक्रवाढीची पतपेढी ॥१०॥ 
 
फलगु तीरावरी नदली दाढीडुई नवष्र्ुपदावर सहस्त्र पुडी । 

नवश्वेश्वराला केला अनभषेक अनतरुद्राचा तयाच घडी ॥११॥ 
 
आसहस्त्रात पंक्ती उठनवल्या ब्राह्मर्भोजने नदली जेवढी । 

लहान थोराला नदली दक्षर्ा, मोहोर सोन्याची आली तेवढी ॥१२॥ 
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पन्नास वष ेकेली मुशाफरी लोटली मुदत कुडी । 
दुसरे रामायर् भारत बनले, गं्रथ रनचले अचल थडी ॥१३॥ 

 
बहुत वषे लोटली म्हर्ून भलती मनी उद्भवली अढी । 

हाती धरूनी लेखर्ी नलनहले कनवतव केवढे कडोनवकडी ॥१४॥ 
 
गं्रथ साठले नजरेबाहेर, छाती धडकली चचता बडी । 

काय करू तयाला नकती नलहाव ेकुठं ठेवाव ेलावुनन थडी ॥१५॥ 

 

 
नवद्याप्रसारक रतने नमळाली, दोन मार्से नगरीएवढी । 

मोती अंधारात लपून रानहलेले आर्ले उजेडात, भले गडी ॥१६॥ 
 
नमत्र नमळाले वाननवडेकर शाहीर प्रख्यात चंद्रचुडी । 

चजतीकर ते गुरव बापुराव, नदला डागंोरा लावुनी गुढी॥१७॥ 
 
आनर्ले कनवतव रर्ागंर्ावर भर चौकात नदली बुडी । 

बरा केला उपकार दादाने, भल्या मदाने बाधंली मढी॥१८॥ 
 
केल्या कष्टाचे फळ देऊ अधे, सोडुननया मनातील अढी । 

गदण छाया तुम्ही करून दावली, झाली संतोनषत माझी कुडी ॥१९॥ 
 
फंची पंटाईत आम्ही कवीश्वर अक्कल आहे माझी थोडी । 

परी मारली उडी मेरूवरुनी, एकएकाहुनी एक चढी ॥२०॥ 
 
पठे्ठ बापुराव कवीची वैखरी खरी नखऱ्याची खरी जोडी । 

लवड सवडीने मागण आक्रनमला पतपेढीवर ऋर् फेडी ॥२१॥ 
 

❧ 
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१. कृष्ट्िाकाठची बाळ पावलं 
 
कोित्याही काळात, कोित्याही आशि क ठल्याही समाजात अगदी आशदकालापासून शनरशनराळया 

प्रकारच्या लोककला अस्स्तत्वात असतात. शचत्र, शिल्प, संगीत, जानपदगीते, लोकगीते, लोककथा या 
स्वरूपाच्या मार्ध्यमातूंन त्या त्या काळातील लोकसमूह आपले रंजन करीत असत. त्यात स्वान भतू 
शनर्थमतीचाही आनंद लाभत असे. लोकसमूहाच्या प्रारंशभक रंजनाबरोबरच लोकप्रबोधन हेही आवश्यक 
ठरत गेले. आशि ती अिा लोककलाचंी शनकडीची गरजही भासत गेली. लोकमानस, लोकचशरत 
स संस्काशरत करण्याचे बळ त्या लोककलानंा प्राप्त होत गेले. मानवी जीवनाची लोकसंस्कृती अभ्यासली 
तर या अिा लोककलाचें शकती महत्त्वपूिग स्थान आशदकालात होते हे लक्षात येईल. 

 
मानवी जीवनाच्या दृष्टीने लोककला या शवसावा होत्या. शििल्या भागल्या मनाचा शवरंग ळा होत्या. 

मरगळलेल्या जीवाला नवा तजेला देण्याचे सामर्थयग या कलातं होते. आशि यातूनच येिाऱ्या कल्यािदायी 
संस्कारानंी लोकमानस शवकासाच्या नावीन्याने भारून गेलेले शदसते. आपदानंी भरलेल्या, कष्टाने 
भागलेल्या काळजाच्या तळठावातील शनरुत्साहाने डळमळलेल्या मानवी जीवनाला या लोककलाच आधार 
होत्या. 

 
अंगिातील रागंोळी, प्रभतीवरील काचेरी शचते्र, बठैकीच्या सोप्यातील रुतवनू काढलेली काकिी 

त कड्याचंी नक्षी मनाला नव्या उन्मेषाची झाक देत राहिारी असे. भल्या पहाटेपासून ते रात्रीच्या 
प्रहारापयंत अखंड जागरजाि देिाऱ्या लोककला या लोकजीवनापासून वेगळया काढताच येिार नाहीत. 

 
त्याचं्याम ळेच तर एक लोकसंस्कृती बरवेपिाने नादंती झाली होती. पहाटेच्या उजळत जािाऱ्या 

नवतेजाच्या साक्षीने वास देव ‘दान पावले’ म्हित येई नी मार्थयावरच्या सूयगनारायिाच्या साक्षीने डागंट, 
क डब डे जोिी, कडकलक्ष्मी, डोंबारी, बह रूपी ते भारुडी-गोंधळी इत्यादींच्या रूपाने या नाना लोककला 
समाजधारिा करीत असत. हे अखंड चक्र मनाच्या भरिपोषिाचे काम करीत होते. हा लोकजागर त्या 
काळचा आत्माच होता. 

 
आपल्या लोकजीवनाला आशि लोकसंस्कृतीला भरघोस करण्यात संताचें अभगं वाङ्मय, 

पशंडताचंी काव्ये-आख्याने, िाशहराचें पोवाडे आशि लावण्या यानंी बह मोल कायग केले आहे. संताचें अभगं 
जनलोकाचं्या जीवनािी एकरूप झाले होते. िाशहराचंी लोकाशभम खताही महत्त्वाची होती. 

 
पेिवाईच्या काळात राम जोिी, होनाजी बाळा, अनंत फंदी, सगनभाऊ, प्रभाकर, परिराम यानंी 

आपल्या पोवाडे व लावण्यानंी मराठी वाङ्मय समृद्ध केले. त्यातून ‘तमािा’ ही लोककला प ढे आली. पि 
नंतरच्या काळात तसा समथग लोकिाहीर या लोककलेला लाभला नाही. या के्षत्रात एक अंधारय गच 
शनमाि झाले. 

 
असाच काही काळ गेला आशि तमािा या सवगसामान्याचं्या लोककलेला नवी झळाळी देिारा एक 

लोकिाहीर उदयाला आला. त्याने तमािाला नवचैतन्य शदले. त्याला नावीन्याने नटशवले. मराठी मातीचे 
अस्सल रंग त्यात भरले. आपल्या चत राईने तमािा कलेला मोहक रूप शदले. तमािाला नवा बहर आला. 
आपल्या हातातल्या डफाने मराठी मनाला टवटवी शदली. वगेळया ढंगाच्या कवनानंी मराठी मनाला 
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शरझशवले. आशि त्याचबरोबर लोकशिक्षि व लोकप्रबोधनही साधले. असा आपल्या बहारदार कवनानंी 
मराठी मािसाच्या गळयातील ताईत बनलेला तो थोर लोकिाहीर म्हिजे पठे्ठ बापूराव. 

 
ज्याच्या नसानसात एक वीरवती रग सळसळत होती, ज्याने मराठमोळया लोककलेच्या 

उत्थानासाठी जातपात मोडून टाकली, परंपरागत चालत आलेला समाजधमग झ गारून टाकला, आपल्या 
कळत्या वयापासून तमािाचा र्ध्यास रोमारोमात म रशवला आशि आपल्या शवशवधरंगी कवनादं्वारे नवा 
लोकधमग आचरिात आिला, महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातंील अज्ञ जनाचं्या प्रबोधनासाठी सोवळे 
ख ंटीला टागंले, त्या बापूरावाने आपला क्राशंतकारक बािा व्रतासारखा जपला. ते आपल्या 
‘जीवनचशरत्र’पर लाविीत शलशहतात, 

 
‘श्रेष्ठवर्ण मी ब्राह्मर् असूनी। सोवळं ठेवले घालूनी घडी। 
मशाल धरली हाती तमाशाची। लाज लावली देशोधडी। 
महत्त्वाकाकं्षा मनात एवढी। ठेवनू बाजूला हजार नडी। 
आपर् तरोनी कैक तरावे। भवबधंाच्या पैलथडी॥ 
 
अिा शनष्ठेने आशि प्रािप्रशतष्ठेने तमािाची मिाल हाती धरली. आशि 
 

‘दोन लक्ष आम्ही केली लावर्ी 
केवढी म्हर्ावी मात बडी।’ 

 
असा यिाचा त रा मायमराठीच्या मंशदलात ज्यानंी झळकाशवला, त्या पठे्ठ बापूरावाचं्या जीवनाची वाटचाल 
मोठी शचत्तवेधक आहे. 

 
पठे्ठ बापूरावाचंा जन्म शद. ११-११-१८६६ रोजी आताच्या सागंली शजल्यातील (पूवीचा सातारा 

शजल्हा) हरिाक्ष रेठरे या गावी झाला. हा गाव कृष्ट्िा नदीच्या पशवत्र काठी वसलेला आहे. कृष्ट्िाकाठची 
माती स पीक. लाल. कृष्ट्िेच्या जीवनदायी पाण्यावर बापूरावाचंा प्रपड पोसला. शतथल्या लाल मातीत 
त्याचं्या पावलानंा बळ लाभले. शतथल्या मोकळया रानवाऱ्याने त्याचं्या श्वासात नवी स्वप्ने पेरली. 

 
कृष्ट्िामाईचा पशवत्र प्रवाह. त्याने ज्या प्रकारची शदिावळिे घेतली आहेत, ती पाहता या शदिा 

वळिात वसलेल्या गावाला तसेच पाशवत्र्य असते. शतथल्या सकस भमूीत मानवी समूहाला उन्नत करिारी 
नररत्ने जन्माला येतात. अिा या गावात पठे्ठ बापूरावाचंा जन्म झाला. प्रसन्नपिे वाहिारी कृष्ट्िामाई, 
शहरवाईने नटलेले कृष्ट्िेचे ऐलपैल तीर, शनळयाभोर िोभेचे उंच उंच आभाळ. शवलोभनीय नभमंडळ, 
भोवतीने उभ्या असलेल्या स ंदर डोंगरमाळा–सागरेश्वर, मस्च्छंद्रगड, कमळभरैी, गिेि प्रखड या 
सयशगरीच्या दौलताने या म लखाला शदलेले भव्यत्व, हे सारे सारे नजरेत भरण्यासारखे असलेले. या 
सवांच्या साक्षीने एक तालेवार लोकिाहीर हरिाक्ष रेठरे या गावच्या पाढंरीत जन्माला आला आशि त्याने 
या पाढंरीची कूस उजळून टाकली. 

 
हा गाव तसा पीकपाण्याचा. घाटदार बैठकीचा. गावाला पाशवत्र्याचा वारसा देिाऱ्या देवळा-

राऊळाचंा. इथे पि पती मंशदर आहे. भारतात दोनच शठकािी पि पती मंशदरे आहेत. एक आहे काठमाडूंला 
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आशि द सरे इथे हरिाक्ष रेठऱ्याला. याशिवाय ‘रेठरे’ या नावाच्या मागे उपाधी लागलेले ‘हरिाक्ष’ ते 
हरिाक्ष मंशदरही येथे आहे. महादेव मंशदर, चौंडेश्वरी मंशदर आशि जंगली महाराजाचंा मठ यानंी इथले 
वातावरि मनभावी बनलेले. मािसाच्या मनाला पाशवत्र्याचा पशरसरस्पिग व्हावा असा अवतीभोवतीचा 
अवघा पशरसर. मानवी मनाला आवाहन करीत रहावा असा हा इथला जिू माडूंन ठेवलेला शनसगाचा 
शविाल पट! 

 
बापूरावाचं्या वशडलाचें नाव कृष्ट्िाजीपतं आशि आईचे नाव राधाबाई. घरची पशरस्स्थती जेमतेम 

होती. या घराण्यात गावाचे पौरोशहत्य होते. धार्थमक संस्काराचें पूवापार चालत आलेले वळि या घराने 
जपले होते. बाळबोध अिी भटशभक्ष की प्राजंलपिाने चालशवली होती. अिा घराण्यात बापूरावाचंा जन्म. 
त्याचें मूळ नाव श्रीधर. घरीदारी ते याच श्रीधर या नावानेच संबोधले जात होते. श्रीधर कृष्ट्ि क लकिी या 
नावाने िाळेत शिक्षिासाठी घातले गेले. शदसायला गोंडस. वािीने गोड. गळा छान. लाघवी वागिे. नव्या 
गोष्टींबद्दल शजज्ञासा. चाहूल घेिारी शभरशभरती नजर. िाळेत सवांचा आवडता झाला. श्रीधरच्या गोड 
स्वभावाने िाळेतील म ले त्याला आवडीने बापू म्हित. त्याचे स्मरि चागंले होते. वाचनाची आवड होती. 
कशवता तर शकती स रेख गाई. तालास राची जाि उपजत असल्यासारखी होती. त्याम ळे तो ग रुजनाचंा 
आवडता शवद्याथी बनला. 

 
पहाट झाली की श्रीधरला लवकर जाग येई. पहाटेच्या वळेी गावातील घराघरात गायल्या 

जािाऱ्या जात्यावरच्या ओव्या ऐकायला त्याचे कान उत्स क असत. त्याला त्या ओव्या आवडत. तोंडपाठ 
होत. त्या ओव्या तो ग िग ित राही. ओव्या ऐकण्याचा त्याचा छंद त्याला वेडे करी. 

 
त्या ओव्यातंील भाव आशि प्रासाशदकता त्याला फार आवडे. अडािी, अशिशक्षत शस्त्रयानंी सहज 

रीतीने रचलेल्या आशि गोड गळयानंी म्हटलेल्या ओव्याचें श्रीधरला कौत क वाटे. आधीच च िच िीत आशि 
ह षार असलेल्या श्रीधरला आपोआप ओव्या स्फ रू लागल्या. नव्या नव्या ओव्या तो रचू लागला. गाऊ 
लागला, शस्त्रयानंा त्याच्या त्या ओव्या फार आवडत. श्रीधरने रचलेल्या ओव्या गावातील, पशरसरातील, 
पचंक्रोिीतील शस्त्रया आवडीने म्हिू लागल्या. 

 
श्रीधर िाळेत कशवता स रेल गळयाने म्हित असे. त्या समजून घेत असे. त्याचें अन्वयाथग लावण्यात 

तो रमून जाई. मग आपिही कशवता रचू लागला. म्हिून दाखव ूलागला. त्याने एवढ्यािा वयात रचलेल्या 
ओव्यानंी आशि कशवतानंी शमत्र आशि शिक्षक भारावनू जात. िाळेतील म लावंर त्याचा प्रभाव पडला होता. 
जो तो त्याची वाहवा करी. 

 
अभ्यासात तर एकपाठी होता. एकदा वाचले की प न्हा वाचण्याची गरज नसे. ह षार शवद्याथी म्हिून 

जो तो कौत काने त्याच्याकडे पाही. ब द्धीने तरल, स्मरिाने एकपाठी, स्वभावाने च िच िीत, मनाने 
संवदेनिील, वृत्तीने सरळ असा शवद्याथी सवगशप्रय झाला नाही तरच नवल! श्रीधरचे अक्षर वळिदार होते. 
शलखाि ि द्ध असे. शिक्षक त्याच्या ग िाचें कौत क करीत. िाबासकी देत. श्रीधरला अशधकच उत्साह चढे. 
आशि मग तो नव्या नव्या रचना करीत राही. 
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स गीच्या हंगामात लोककलाकंारानंी गाव भरून जाई. गजबजत राही. वास देव, डागंट, गोंधळी, 
भराडी याचें येिे तर न च किारे. याचंी कवने हा श्रीधर क तूहलाने ऐकत राही. तिा धाटिीची कवने स्वतः 
रची. मग हेच कलाकार श्रीधरकडून नवी कवने रचून घेत. गावोगावी म्हित रहात. 

 
त्या काळात खेड्यापाड्यातं क स्तीचा छंद होता. गावोगाव आखाडे असत. लाल मातीच्या तालमी 

असत. गावोगाव जत्रा भरत. शतथे क स्त्याचें फड होत. हरिाक्ष रेठरे येथेही क स्तीचा आखाडा होता. 
श्रीधरला क स्तीचा नाद होता. तो तालमीत खेळे. क स्तीचे डावपेच शिके. जत्राजंत्रावंर भरिाऱ्या 
क स्त्याचं्या फडात क स्ती प्रजके. असेल ते बक्षीस घेऊनच परते. जे करायचे ते शनष्ठेने आशि हौसेने करायचे 
ही धारिा बालपिापासूनच श्रीधरच्या मनात म रत गेली होती. 

 
देवळावर दगडी ग ंड असे. ती ग ंड उचलण्याचा प्रयत्न करी. सरावाने खादं्यावर घेई आशि देवळाचे 

वढेे काढी. श्रीधरला पोहण्याचाही नाद होता. जवळूनच वाहात असलेले कृष्ट्िेचे पात्र. त्या कृष्ट्िेच्या 
पाण्यात मनसोक्तन ड ंबे. कृष्ट्िेच्या पाण्यासारखे त्याचे मन शनतळ आशि शनमगळ होते. कृष्ट्िा काठावर, 
शतथल्या मातीवर त्याचा जीव शवलक्षि जडला होता. बालपिापासून श्रीधरचे मन स जाि आशि िरीर 
शपळदार बनत गेले होते. 

 
श्रीधरच्या घरापासून जवळच महारवाडा होता. शतथली मंडळी तमािावर पे्रम करिारी होती. 

तमािा कलेवर त्याचंा जीव होता आशि जगिेही अवलंबनू होते. शतथल्या रशसक महार मंडळींनी एकत्र 
येऊन आपल्या परीने तमािाचा जमाव केला होता. ते रात्री तमािाचा सराव करीत. ढोलकी वाजे. त ित िे 
त ंऽईं त ऽईं, करीत राही. हालगी कडकडत राही. नाच्या पोऱ्याच्या पायातील चाळाचंा झित्कार कानावर 
पडे. वाद्याचंी स रावट जमत राही. शतथे गाशयलेली कवने ऐकायला शमळत. लावण्याचें म खडे श्रीधरला 
अस्वस्थ करीत. पि त्या रचना त्याला ओबडधोबड वाटत. त्याचं्या चाली त्याच त्या पारंपशरक पद्धतीने 
लावलेल्या असत. एकूि तमािाच्या वाद्याचंी आशि वाद्य-साथींची, कवनाचं्या स रावटीची ढंगदारता 
मनाला दंग करिारी असे. पि श्रीधरला त्यातील खडबडीत बाळबोधपिा बेचैंन करी. तरीही शतथल्या 
डफावरच्या थापेने श्रीधरच्या मनाला ओढ लागे. कडकडिारी हलगी रोमारोमात वीज खेळवी. त्याला या 
साऱ्या साऱ्याची ओढ लागे. त्याचे मन वडेे होई. अंथरुिात तो तळमळे. रात्री उठून जाव ेनी त्या तमािाच्या 
रंगात रंगून जाव ेअसे त्याला वाटे. खड्या आवाजात कवने म्हिावीत, त्यानंा स रेल चाली लावाव्यात, 
आपि कवनें रचावीत, त्याचं्या मोडक्यातोडक्या कवनानंा चागंले रूप द्याव ेअसे त्याला राहून राहून वाटे. 
त्याच्या मनाची उलघाल होई. पि त्या काळातल्या रूढींनी त्याची बाळपावलं बाधूंन टाकली होती. 
प्रशतष्ठेच्या कल्पनानंी त्याला जखडून टाकले होते. ही परंपराचंी बंधने झ गारून द्यावीत, त्या लोकातं 
शमसळावे, हातात डफ घ्यावा, लावण्या गाव्यात अिा शवचाराने त्याचे मन बडं करून उठे. पि त्या लहान 
वयात परंपरावादी घराण्याचा धाक वाटे. जनलोकाचंी धास्ती वाटे. मग मनातल्या मनात त्याचा चाळा 
चाले. काळजातील कैफ कवनाचं्या रूपाने ओठावर येई. 

 
श्रीधरला या वयात समज होती. काही करण्याची चमक त्याच्या डोळयात शदसे. अभ्यासात तर तो 

नावाजलेला शवद्याथी होता. िाळेत त्याला बापू म्हित. त्याला बापू या नावानेच संबोधले जाऊ लागले. 
त्याच्या ह षारीचे कौत क केले जाई. तो शिक्षकाचंा शप्रय शवद्याथी होता. योग्य आधार आशि संधी शमळाली तर 
तो आय ष्ट्याचे सोने करील, स्वतः नाव कमावील आशि गावाचे नाव करीत असे साऱ्यानंा वाटे. 
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श्रीधर ऊफग  बापू क लक िींचे चौथीपयंतचे शिक्षि संपले. प ढे काय करायचे हा प्रश्न उभा राशहला. 
प ढील शिक्षिाची सोय जवळपास नव्हती. दूर कोठे शिक्षिासाठी ठेवाव ेअिी आई-वशडलाचंी पशरस्स्थती 
नव्हती. बापू तर ह षार. त्याचे शिक्षि प ढे चालू राशहले पाशहजे असे शिक्षकानंा वाटे. त्याला शिक्षिाची संधी 
शमळायला हवी; तरच त्याच्या ब शद्धमते्तचे चीज होईल असे त्यानंा वाटे. शिक्षकानंी शवचार केला. त्यानंा एक 
मागग स चला. 

 
त्या काळी औंध संस्थानात शिक्षिाच्या स शवधा होत्या. औंधचे राजे श्रीमंत बाळासाहेब हे पे्रमळ होते. 

शिक्षिपे्रमी होते. कलाग िानंा संधी देिारे होते. आपल्या प्रजेवर त्याचंा जीव होता. प्रजेच्या शहतासाठी 
अनेक प्रयोग ते आपल्या संस्थानात करीत. अनेक स धारिाचंा पाया त्यानंी घातला होता. शिक्षिाने आपली 
प्रजा िहािी झाली पाशहजे अिा शवचाराचे ते होते. शिक्षि हाच सवग स धारिाचंा, प्रगतीचा पाया आहे अिी 
त्याचंी धारिा होती. त्यानंी औंधमर्ध्ये इंग्रजी शिक्षिाचीही सोय केली होती. गरीब शवद्यार्थयांना राहण्याची 
व्यवस्था केली होती. होतकरू, ह षार शवद्यार्थयाच्या जीवनात नवी पहाट फ लवण्याची संधी उपलब्ध करून 
शदली जात असायची. अिा या जनशहतदक्ष राजाची आठवि शिक्षकानंा झाली. त्यानंा राहवले नाही. 
बापूसारख्या च िच िीत, होतकरू शवद्यार्थयाला प ढे नेिारी वाट शमळाली पाशहजे म्हिून शिक्षकानंी औंधच्या 
राजानंा पत्र शलशहण्याचे धाडस केले. 

 
‘आमच्या िाळेतील श्रीधर कृष्ट्ि क लकिी हा शवद्याथी अत्यंत ह षार आहे. त्याच्या ठायी ब द्धीची 

चमक आहे. त्याला शिकण्याची ओढ आहे. तो एकपाठी आहे. आमच्या िाळेत चौथीपयंतच शिक्षिाची सोय 
आहे. प ढील वगांची येथे सोय नाही. श्रीधर क लकिीसारख्या होतकरू शवद्यार्थयाला प ढे शिक्षिाची संधी 
शमळाली तर औंध संस्थानचेही नाव होईल. भावी काळात तो उत्तम कतृगत्व करून दाखवील. आपि 
कलाग िाचें चाहते व आश्रयदाते आहात अिा आपली ख्याती सवगत्र आहे. तरी अिा ग िवंत शवद्यार्थयाला 
प ढच्या शिक्षिाची संधी आपल्या उदार कृपेने शमळाली तर फारच चागंले होईल. आपली कृपादृष्टी लाभावी 
ही शवनंती.’ 

 
िाळेचे वरीलप्रमािे पत्र औंधला रवाना झाले. औंधच्या राजानंी शिक्षकाचें पत्र वाचले. त्या 

पत्रातील शिक्षकाचंी आपल्या शवद्यार्थयाबद्दल असलेली तळमळ आशि आस्था पाहून एका ग िी 
शवद्यार्थयाबद्दल त्याचं्या मनात आप लकी शनमाि झाली. ते शिक्षिपे्रमी होते. ग िाचें चाहते होते. बापू खरे तर 
सातारा शजल्यातील कृष्ट्िेच्या पैलतीरावरील. शब्रशटिाचंी सत्ता असलेला तो म लूख. ‘पि आपल्या 
संस्थानातील म लगा नसला म्हिून काय झाले? गरजू अिा सवांना संधी शमळाली पाशहजे.’ असा त्या 
पे्रमळ, ग िग्राहक राजाने शवचार केला. आशि श्रीमंत पतंप्रशतशनधी बाळासाहेब यानंी आपल्या दरबारचे उंडे 
नावाचे गृहस्थ हरिाक्ष रेठरे येथे पाठशवले. श्री. उंडे हे औंध दरबारचे ह षार कारकून होते. ते रेठरे येथे 
आले. त्यानंी बापूची परीक्षा घेतली. त्यानंा त्याच्या ब शद्धमते्तचे व हजरजबाबीपिाचे कौत क वाटले. इतर 
गोष्टींची चाचपिी केली. बापूच्या वशडलाचंी पशरस्स्थती पाशहली. मग त्यानंा वाटले, 

 
‘या म लाला शिक्षिाची संधी शमळायला हवी. याने शिकायला हव.े’ शिक्षकानंा आनंद झाला. त्यानंी 

श्रीधरच्या आईवशडलाचंी समजूत काढली. बापू तर शिक्षिासाठी आतूर असलेला. पि एवढ्या लहान 
वयात गाव सोडून जािे त्याला कठीि वाटू लागले. िाळकरी शमत्रातं आशि तमािाच्या कवनातं मन 
रमलेल्या बापूला हे वातावरि सोडून जायचे शजवावर आले; पि शिक्षकानंी पे्रमळपिाने समजावले. 
बापूच्या मनाची तयारी झाली. तो औंध संस्थानात दाखल झाला.  
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२. पे्ररिादायी औंध संस्थान 
 
औंधसारख्या पे्ररिादायी संस्थानातील वातावरिात अंगच्या ग िानंी बापू चमकू लागला. त्याने 

िाळेत आपल्या लाघवी स्वभावाने साऱ्याचंी मने प्रजकली. तो सवगशप्रय झाला. तो कशवता तर उत्तम म्हित 
असे. तो स्वतःच नवनव्या कशवता रचत असे. आपल्या स रेल गळयाने गाऊन दाखवत असे. औंधच्या 
राजानंा बापूचे कलापे्रम आशि आत्मशवश्वासपूिग धमक फारच आवडली. त्याची वाचनाची अवीट गोडी 
सवगश्र त झाली. तो शमळेल ते प स्तक वाचत असे. स ंदर, रेखीव अक्षर, ि द्ध उच्चार, उत्तम वािी यामं ळेही तो 
सवांना हवासा वाटे. 

 
औंधचे पतंप्रशतशनधी यानंा कलेची फार आवड होती. बापू तर उपजत कलावतं. त्याने 

स्वयंस्फूतगपिे केलेली कवने, काही शलशहलेल्या ओव्या त्याचं्या कानावर होत्या. श्रीमंताचें त्याच्यावर शविषे 
लक्ष गेले. त्यानंी त्याला सवग परीने मदत केली. बापूही आपल्या जन्मजात ह षारीने शिक्षिाची एक एक 
पायरी चढत गेला. औंधच्या वातावरिाचेही त्याच्यावर संस्कार झाले. शतथल्या शिक्षकाचंा आवडता बनला. 
तो एकपाठी असल्याने जे जे तो वाचे, ते ते त्याच्या स्मरिात राही. प्रसंगावधान आशि हजरबाबीपिा याम ळे 
तो इतर शवद्यार्थयांपेक्षा उठून शदसत असे. बापू शतथे रमला होता. नवे नव ेऐकण्याची, नव ेनव ेपाहण्याची 
आशि नव ेकाही करण्याची त्याच्या ठायी लालसा होती. शतथे असलेल्या, शमळतील त्या गं्रथाचेंही तो वाचन 
करी. तो बह श्र त बनत चालला होता. श्रीमंत महारािीसाहेबानंा बापूचे हे ‘शवद्याथी’पि आवडले. त्याला 
मायेचा ओलावा शमळाला. तो राजदरबारच्या पे्रमळ आश्रयाखाली मराठी सातवी (व्ह. फा.) पयंत शिकला. 
त्याने इंग्रजीच्या सहा इयत्ता केल्या. संस्कृतच्या परीक्षा शदल्या. बापूचा बापूराव बनला. 

 
श्रीमंत महारािीसाहेबाचें बडोदा हे माहेर होते. त्या अधूनमधून बडोद्याला माहेरी जायच्या. एकदा 

त्या माहेरी जायला शनघाल्या, त्यावळेी त्यानंी बापूरावानंा बरोबर घेतले. त्या कलाग िी होत्या. क िाग्र 
ब द्धीच्या होत्या. बडोदा हे िहर त्या काळी नावाजलेले िहर होते. औंध संस्थानासारखेच तेही नानाशवध 
कलाचें माहेरघर होते. शिक्षिाच्या बाबतीत तर एक पाऊल प ढे होते. शतथले वातावरिही पे्ररिादायी होते. 
बापूराव शतथल्या वातावरिात रमले. महारािी सरकारानंी बापूरावाचं्या ब द्धीला वाव शमळावा म्हिून 
शतथल्या कलाभ वन या संस्थेत शिक्षिासाठी त्याचें नाव घातले. कलाभ वन ही नामाशंकत संस्था होती. 
अनेक शठकािचे शवद्याथी शतथे शिक्षिासाठी येत. कौिल्य आत्मसात करून या संस्थेचे नाव द मद मत ठेवत. 
बापूरावानंा ‘यंत्रद रुस्ती’ शवभागात शिक्षिासाठी घातले. बापूराव हरह न्नरी होते. त्यानंी यंत्रद रुस्तीबरोबरच 
इतरही कलाचें शिक्षि घेतले. बडोदा संस्थानातील या संस्कारक्षम वातावरिात बापूरावानंा नवे नवे 
पाहायला शमळाले. महारािी सरकाराचें बापूरावाचं्या शिक्षिावर लक्ष असे. त्याने खूप शिकावे, नाव 
कमवाव ेअिी त्याचंी मनोमनी इच्छा होती. 

 
त्याकाळी बडोदा हे संस्थान सामाशजक स धारिामंर्ध्ये आघाडीवर होते. शतथले संस्थाशनक आपल्या 

प्रजेची काळजी वाहात. आपली प्रजा प्रगत असावी, स खी रहावी यासाठी सदैव जागरूक असत. त्यानंी 
शिक्षिाच्या अनेकशवध स शवधा शनमाि केल्या होत्या. सासं्कृशतकदृष्ट्ट्याही या संस्थानचा थोर वारसा होता. 
शवशवध कलाचंा पशरपोष येथे झाला होता. सवग सि मोठ्या आनंदाने साजरे केले जात. सासं्कृशतक 
कायगक्रमाचंा तर बहर असे. अवतीभोवती पारतंत्र्याचे जोखड असले तरी या संस्थानातील प्रजा 
स्वातंत्र्याच्या मोकळेपिाने येथे स खाने नादंत होती. प्रजाशहतदक्ष राजाच्या आश्रयाखाली आपला शवकास 
साधत होती. 
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शनरशनराळया प्रादेशिक लोकजीवनात, खास करून काही काही वेगळे वगेळे सि मोठ्या हौसेने 
साजरे केले जातात. एका एका सिाची त्या त्या प्रदेिाची खाशसयात असते. बडोदा िहरातली अनेक 
उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जात. पि त्यातही ‘शिमगा’ हा सि अशधक उत्साहाने साजरा केला 
जाई. जसे दशक्षि भारतात ‘ओनम्’ हा, म्हैसूरमर्ध्ये ‘दसरा’, तर बगंालमर्ध्ये द गामातेचा सि, तर अन्यत्र 
शदवाळी असे शविषेकरून सि साजरे होतात. 

 
बडोदा येथे ‘शिमगा’ या सिात हजेरी लावण्यासाठी बाहेरगावचे नामाशंकत गवई येत. संगीताची 

तर मेजवानीच असे. 
 
दूरदूरचे पट्टीचे वादनकर या सिाची वाटच पाहात असत. त्यानंी इथे येऊन आपली कला सादर 

केली नाही असे कधी होत नसे. त्या पशरसरातही तमािा फडाचंी प्रशसद्धी होती. अनेक नामाशंकत तमािा 
फड लोकरंजनासाठी द मद मत असलेले होते. ते तमािा फड हे फार मोठे आकषगि असे. सवगसामान्याचं्या 
मनोरंजनासाठी आशि लोकप्रबोधनाकशरता हीच एक महत्वाची कला होती. हे तमािाचे फड आपल्या 
फडाचे कौिल्य दाखशवण्यासाठी शिमग्याच्या सिाला तमािा सादर करीत. शिमगा सिात तमािा फडाचंी 
धामधूम उडे. लोकामंर्ध्ये उत्साह संचरे. 

 
बापूरावानंा आधीच तमािाची आवड. लहानपिापासून ते तमािाचे नादी होते. तमािातील 

लावण्या ऐकिें आशि ग िग ििे याचंा त्यानंा छंदच होता. गावाकडे असताना ते रात्रीचे चोरून तमािाला 
जात. बडोद्यात तर राजरोस उत्सवच पहायला शमळत होता. सोळा वषांच्या बापूरावाचं्या मनाची तेथील 
संस्कृत गं्रथाचं्या वाचनाने आशि तेथील वातावरिाने चागंलीच मिागत झाली होती. मूळ स्वभावात 
असलेल्या तमािाचे आकषगि त्यानंा चैन पडू देत नव्हते. ते तमािा पहायला जात. शतथल्या तमािाचे 
एकूिच रंगरूप पाहून अस्वस्थ होत. तमािा ही अत्यंत चागंली कला आहे, शतला योग्य वळि लावले 
पाशहजे, शतच्या सादरीकरिामर्ध्येही ओबडधोबडपिा आहे, म्हिून तमािाला योग्य, मनोरम असे रूप शदले 
पाशहजे असे त्यानंा सारखे वाटत होते. यासाठी ते अस्वस्थ होत. आपि आपल्या वाचनाचा, प रािादी 
गं्रथार्ध्ययनाचा उपयोग या भोळयाभाबड्या लोकाचं्या जीवनात शवरंग ळा शनमाि करिाऱ्या तमािा कलेच्या 
उत्तम जडिघडिीसाठी करावा असे त्यानंा सतत वाटे. ते त्या तमािा कलाकारानंा भेटत. त्याचं्यात 
शमसळत. कवने किी असावीत ते सागंत. आपि स्वतः लावण्या रचून देत. लोकानंा चागंली कवने 
ऐकायला शमळावीत आशि लोकाचंी रुची वाढावी हीच बापूचंी भावना होती. त्यानंा तमािा कलेचा चागंला 
आशवष्ट्कार व्हावा ही तळमळ होती. म्हिून बापूचंी ये-जा तमासशगराचं्यात होई. त्याचें या मंडळात येिे-
जािे वाढले. ऊठबस वाढली. 

 
तमािा कला ही एका शवशिष्ट लोकाचंी कला होती. ती त्यानंीच केली पाशहजे, सवगसामान्यानंी 

ऐकण्याची ती कला आहे, अिी रीत त्या काळी होती. समाजात शवशिष्ट असे संकेत त्या काळात होते. ज्या 
त्या समाजाने स्वीकारलेले जे ते शरवाज होते. जीवनात जगण्याची पद्धती त्या त्या जातीपातीप रती 
मयाशदत होती. या चालत आलेल्या परंपरा होत्या. पूवापार रुजलेल्या त्या परंपरा पाळण्याची बंधने 
लोकमानसाने पाळण्याची असतात. 

 
त्या काळात तमािा हा ब्राह्मि मंडळींना वज्यग होता. पूजापाठ करिे, गं्रथार्ध्ययन करिे, कीतगन, 

प्रवचने करिे, धार्थमक शवधी करिे यासंारख्या गोष्टी करिे, हे शवहीत कमग आहे असा पशरपाठ होता. पि 
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बापूराव तर ब्राह्मि. त्यानंी तमािा मंडळीत ऊठबस करिे शवहीत नव्हते. बापूराव तमािाला जातात ही 
गोष्ट महारािी सरकाराचं्या कानावर गेली. त्यानंा बापूंचे तमािाला जािे आवडले नाही. बापूरावाने चागंले 
संस्कार घ्यावेत; त्याने आपल्या जीवनात खूप काही चागंले करावे म्हिून आपि त्याला आश्रय शदला, 
शिकण्याची संधी शदली. आशि हा तर नको त्या वाटेवर झ कू लागला आहे, हे पाहून त्यानंा वाईट वाटले. 
ज्या शवचाराने त्या बापूकंडे पहात होत्या, त्या दृष्टीने त्याचंा अपेक्षाभगं झाला. त्यानंा रागही आला. त्यानंी 
बापूरावानंा कारक नी करण्याची आज्ञा केली. बापूरावानंा शनमूटपिे कारक नाचे काम करिे भाग पडले. 
कारक नीत त्याचें मन लागत नव्हते. स ंदर कवने आशि लावण्या रचण्याची ज्याचं्या लेखिीत असोिी, 
त्याचं्या लेखिीला कंटाळवािी खडेघािी करण्याचे काम कराव ेलागते. 

 
बडोद्यात असतानाच एक द ःखद घटना बापूरावानंा कळली. त्याचें आई-वडील गावी म्हिजे रेठरे 

हरिाक्षला असत. त्याचं्यावर काळाने अकस्ल्पतपिे घाला घातला. बापूरावावंरील मायेचे छत्र शनयतीने 
शहरावनू नेले. हे अघशटत ऐकून बापूरावानंा धक्का बसला. त्यानंी महारािी सरकारना साशंगतले. त्याचंा 
शनरोप घेतला. नोकरी सोडावी लागली. आपल्या गावी याव े लागले. बापूरावावंर हा आघात होता. ते 
माताशपत्याशवना पोरके झाले. एकाकी झाले. बापूराव गावी यायला शनघाले होते त्यावळेी महारािी सरकार 
म्हिाल्या होत्या, ‘बापू तू खूप शिकावंस, मोठा व्हावास, नाव कमवावंस असं आम्हाला वाटत होतं. आता तू 
आशि त झं निीब.’ 

 
बापूरावाचं्या नजरेसमोर केवळ अंधार उभा होता. 

 
 

❧ 
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३. परत गावची वाट 
 
बापूराव गावी परतले. त्यानंा आय ष्ट्य चकवा देत होते. आतापयंत त्याचें खूप वाचन, प्रचतन झाले 

होते. काही करावे अिी उमी होती. पि नेमके र्ध्येय गवसत नव्हते. आता तर राजाश्रय संपलेला होता. 
आईची माया शमळिार नव्हती. वशडलाचें छत्रही लाभिार नव्हते. बापूराव एकटे उरले होते. एकाकी झाले 
होते. मायेचे आधाराने हात स टले होते. समोर उघडे आकाि होते. द सरे काही करण्यासारखे नव्हते. 
वशडलार्थजत थोडी ितेी होती. त्याचं्या मनाची तगमग होत राही. च लत्याने त्यानंा सावरण्याचा प्रयत्न 
केला. गावाने वशडलाकंडे चालू होती, ती उपार्ध्याची कामशगरी बापूवंर सोपवली. बापूचंा उदरशनवाह चाले. 
याशनशमत्ताने बापूचं्या हातून पोर्थया-प रािे वाचून झाली. पौराशिक गं्रथ वाचनाची त्यानंा मूळातच आवड 
होती. काही इतरत्रही गं्रथ वाचले. मनाची मिागत होण्यास आिखी एक कारि होते. रेठरे हरिाक्ष या 
गावी जंगली महाराजाचंा मठ होता. या जंगली महाराजावंर अक्कलकोटचे श्री स्वामी समथग याचंा प्रासाशदक 
अन ग्रह होता. जंगली महाराजाचंा प्रहदू धमग गं्रथ व प्रहदू वदेान्त याचंा दाडंगा अभ्यास होता. त्यात ते पारंगत 
होते. बापूरावानंा बाळपिापासूनच जंगली महाराजाचें आकषगि होते. ते मठात जात. जंगली महाराजाचें 
शवचार ऐकत. सन १८७७ साली जंगली महाराजाचंा प्रत्यक्ष आिीवाद त्यानंा लाभला. बापूरावानंी त्याचें 
शिष्ट्यत्व पत्कारले. तेरा वष ेबापूरावानंा अन ग्रह शमळत राशहला. बापूरावानंा प ढे अर्ध्यात्म्याची ओढ लागली 
त्याचे कारिच हे होय. प ढे मोठे झाल्यावर बापूरावानंी आपल्या आर्ध्यास्त्मक ग रूबद्दल गौरवाने उद गार 
काढले आहेत. त्याचं्याम ळेच आपल्याला कशवत्वाची स्फूती शमळाली असे त्यानंी म्हटले आहे. आपल्या 
तीथाच्या लाविीत मोठ्या अशभमानाने ते म्हितात, 
 

‘माझा गुरू आहे जंगलीवली पीर पीर पीर ’ 
 
तसेच द सऱ्या एका लाविीत म्हितात, 
 

‘रेठरे हरर्ाक्ष माझे घर। जंगलीबाबाचा हात नशरावर। 
तयानंी पथं दानवला राजयोग संुदर।’ 

 
तेथील या धार्थमक वातावरिाचा संस्कार त्यानंी वगेवगेळया अथाने स्वीकारला. ब्रह्म, माया 

यासबधंी एकप्रकारची शजज्ञासा त्याचं्या मनात उत्पन्न झाली. त्याचीच गूढरम्य कोडी त्यानंी भावी िाशहरी 
आय ष्ट्यात कवनातूंन उकलून दाखशवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 
त्याचें अस्सल क लकिीपिाचे घरािे. त्याही वळिाने गं्रथसंगत त्यानंा लाभली होती. 
 
मनाच्या या मिागतीबरोबरच त्यानंी आपल्या िरीराचीही शनगरािी केली होती. िरीर गोंडस 

होतेच. शिवाय तालमीत क स्ती खेळण्याचा छंद. त्याम ळे िरीर शपळदार होते. देवळाच्या पटागंिातील 
भलीमोठी ग ंड ते उचलत, खादं्यावर घेत आशि देवळाच्या भोवती प्रदशक्षिा काढीत. कमावलेले िरीर. 
क स्तीच्या डावपेचात शनष्ट्िात झालेले बापूराव अनेक जत्रावंर जात. शतथल्या क स्त्याचं्या फडात क स्ती 
प्रजकूनच परतत. कराडपासून ते कोल्हापूर-पन्हाळयापयंत त्यानंी लाल मातीचे फड प्रजकले. त्या काळात 
कृष्ट्िा-वारिा आशि पचंगंगा नद्याचं्या काठच्या जत्रातं क स्त्याचें फड गाजत. पचंगंगेच्या काठी वसलेल्या 
कोल्हापूर नगरीत नाना कलाचें माहेरघर असे. त्यात राजषी छत्रपती िाहू महाराज तर या कलाचें भोक्ते. 
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त्याचं्या प्रजाशहतदक्ष धोरिाने या सवग कलाचंा तो वैभवाचा काळ होता. संगीत, नाटक, शिल्पकला आशि 
मल्लशवद्या याचं्या उत्कषाम ळे कोल्हापूर संस्थानचे नाव भारतभर झाले होते. मल्लशवदे्यत पारंगत असलेले 
अनेक पैलवान परप्रातंातूंन, शविषेत: शदल्ली, पजंाबमधून या म लखात येत असत. बापूरावानंी अिा काही 
पजंाबी पैलवानािंीही दोन हात केले होते. मानाची कडी शमळवली होती. चांदीचे तोडे बशक्षसादाखल प्राप्त 
केले होते. कोल्हापूरच्या मदैानात बापूरावानंी नेत्रदीपक क स्ती प्रजकली तेव्हा स्वतः राजषी िाहू 
महाराजानंी त्या काळात दोनि ेरुपयाचें बक्षीस बहाल केले होते. याच दोनि ेरुपयावंर बापूरावानंी प ढे 
तमािाचा फड उभा केला. 

 
रेठरे हरिाक्ष येथे बापूरावाचं्या मनाने उचल खाल्ली. त्यानंा बालपिापासूनच तमािाचे आकषगि 

होते. मनापासूनच वडे होते. त्याचं्या घरापासूनच अवघ्या दोनिे-तीनि ेपावलावंर महारवाडा होता. पूवी 
एक प्रशसद्ध म्हि होती, ‘ब्राह्मिा घरी शलशहि,ं ितेकऱ्या घरी रुमि ंआशि महाराघरी गाि.ं’ 

 
ही म्हि म्हिजे त्या काळाचे वास्तव होते. गािे ही कला महार मंडळींना अवगत होती. त्या 

कलेच्या आधाराने महार मंडळी तमािा बसवीत. ‘तमािा’ही लोककला त्याचं्याम ळेच महाराष्ट्राला 
शमळाली आहे. तमािा ही मराठी मनाला भ रळ पाडिारी कला आहे. तमािाम ळे महारमंडळींचे पोट चाले. 
शिवाय सवगसामान्य मािसाचें मनोरंजन होई. कष्टलेल्या, शििलेल्या मनाला शवरंग ळा शमळे. त्या काळात 
तमािाशिवाय भोळयाभाबड्या मािसाचें रंजन करिारे साधन नव्हते. रंजनाबरोबर लोकशिक्षिही 
आपोआप साधले जाई. 

 
रेठरे हरिाक्षच्या महारवाड्यातील मंडळी तमािा करीत. रात्री त्यांच्या तालमी चालत. 

बापूरावाचं्या कानावर शतथल्या डफ-त ित ण्याचे आवाज येत. चाळाचें झित्कार त्यानंा बेचैन करीत. 
त्याचं्यापरीने म्हटलेल्या लावण्याचें त कडे त्यानंा ऐकू येत. त्या लावण्याचंी ओबडधोबड रचना बापूरावानंा 
आवडत नसे. शतथला ताल-ठेकाही त्यानंा रुचत नसे. ते अस्वस्थ होत. त्यानंा वाटे, ‘इतकी स ंदर ही कला 
आहे. पि शतची माडंिी मोहक होत नाही. लोकाचं्या मनाची पकड घेिारी, स ंदर रचना व्हायला हवी.’ पि 
शबचारी महार मंडळी. अडािी. अशिशक्षत. जमेल तिी रचना करतात. त्यावर संस्कार व्हायला हवते. 
संस्कार झाले तर तमािा इतकी उत्तम लोककला नाही. पि यानंा कोि शिकविार? क िी तरी 
शिकवायला हव.े समजून द्यायला हव.े’’ बापूरावाचं्या मनात चलशबचल होई. त्यानंा वाटे, ‘आपि त्यानंा 
शिकवाव.े कवने रचून द्यावीत. व्यवस्स्थत बसवनू द्यावीत. मग स ंदर तमािा उभा राहील ’. असा शवचार 
करता करता त्याचं्या मनात दं्वद्व माजे, ‘आपि ब्राह्मि. तमासशगरात कसं शमसळायचं? बडोद्याला असताना 
आपि तमािा मंडळीत शमसळलो; म्हिून तर महारािी सरकाराचंा रोष ओढवला. कारक नी करावी 
लागली. लोकानंा खालच्या समाजात शमसळिे आवडत नाही... औंधच्या संस्थानचे उपकार होते 
आपल्यावर. त्याचं्याम ळे तर आपले शिक्षि झाले. शवद्या शमळाली... त्याचें ऐकिे आपलं कतगव्य होते... पि 
आता...?’ 

 
बापूरावाचं्या डोक्यात शवचाराचें थैमान चाले. रात्री तमािाचा आवाज कानावर पडला की त्यानंा 

काही स चत नसे. झोप लागत नसे. तमािाच्या छंदाने त्यानंा वडेे केले. ते स्वतःला आता आवरू िकत 
नव्हते. एका रात्री ग पचूप उठले. चोरून त्या तमािा मंडळीत जाऊन शमसळले. तमासगीर मंडळीही थोडी 
चमकली. बापूरावाचें येिे हे समाजबाय आहे, हे त्यानंाही उमजत होते. पि बापूरावाचंा शनधार पाहून ती 
मंडळीही गप्प झाली. आशि बापूरावाचें रात्रीचे चोरटं येिे-जािे स रू झाले. तमासशगरातं ऊठबस वाढली. 
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बापूराव स्वतः कवने रचत असत. त्याचंा गळा चागंला होता. तालस राची समज होती. तमािाला 
नवी कवने शमळाली. नव्या चाली शमळाल्या. नवा बाज शमळाला. नवा साज लेऊन तमािा घडू लागला. 
आशि बापूरावाचें मंडळींत जािे-येिे लोकापंयंत पोचले होते. च लत्याच्या कानावर आले होते. च लते 
हशरपतं क लकिीनी बापूरावानंा समज शदली. ताकीद केली. पि बापूराव डगमगले नाहीत. त्याचंा शनिय 
पक्का होता. 

 
बापूराव त्या तमासगीर मंडळींबरोबर रात्र रात्र घालवीत. त्यानंा लावण्या शलहून देत. तोंडी 

समजावनू देत. मनासारखी तमािाची माडंिी करून देत. त्या तमािा फडाला नव े बाळसे आले. नव े
रंगरूप आले. तो तमािा गावोगाव जाऊ लागला. जत्रा गाजव ूलागला. बापूराव तर आता उघडउघड 
तमािाच्या नादाला लागले. बापूरावाचं्या नव्या, वगेवगेळया लावण्यानंी तमािाचा लौशकक वाढला. 
बापूराव या तमािाच्या फडाच्या पाठीमागे आहे हे सवगश्र त झाले. 

 
तमािा ही त्या काळात जनसामान्याचं्या आवडीची लोककला. पि ब्राह्मिाच्या पोराने तमािा 

मंडळींिी संबंध ठेविे हे समाजाला आवडिारे नव्हते. बापूरावाचंी चचा गावभर स रू झाली. ब्राह्मिाचा पोर 
वाया जाऊ नये म्हिून गावकऱ्यानंी बापूरावानंा क लकण्याची नोकरी लावली. गावच्या चावडीत बापूराव 
बसले, की त्यानंा इतर गोष्टींत रस घ्यायला सवड शमळिार नाही, त्याचं्या छंदी मनाला आवर बसेल अिी 
सवांची अटकळ होती; पि बापूराव खंदे कलावतं होते. त्याचं्या रोमरोमात तमािाचा छंद शभनला होता. 

 
बापूराव एकदा चावडीत क लकिीपदाचं काम करीत बसले होते. ते देहाने शतथे असायचे, पि 

मनाने तमािाच्या तंद्रीत असायचे. त्यावेळी एक स ंदर स्त्री दस्तऐवज शलहून घेण्यासाठी बापूरावाचं्याकडे 
आली. शतच ंमनोहारी रूप पाहून बापूरावाचं्यातील लाविीवर जागा झाला. रात्री ऐकलेल्या, पाशहलेल्या 
तमािाचा कैफ अजून उतरला नव्हता. त्यानंी त्या ध ंदीतच त्या स्त्रीचा दस्तऐवज शलहून शदला. त्या नादात 
डोक्यातील तमािाची बेहोषी त्यानंी त्या कागदावर एक मनमोहक लाविी शलहून उतरवली. हे सारे होऊन 
गेले तरी त्याने भान बापूरावानंा नव्हते. त्यानंी दस्तऐवज शदला तो दस्तऐवज तहशसलदाराकडे गेला. 
तहशसलदाराचे बापूरावाचं्यावर पे्रम होते. त्याचं्या लेखिीवर त्याचंा शवश्वासही होता. म्हिून त्यानंी तो 
दस्तऐवज न वाचताच त्यावर सही केली आशि सातारच्या इंग्रजी प्रातंाशधकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी 
पाठशवला. त्या इंग्रजी गोऱ्या साहेबाला देवनागरी वाचता येत होते. त्या गोऱ्या साहेबानंी तो दस्तऐवज 
पाशहला. अक्षराला अक्षर लावनू वाचला. वाचता वाचता ते अडखळले. त्यानंा त्यातील काही मजकूर 
वगेळा वाटला. तो सरकारी नम न्यातील नसावा असे त्यानंा जािवले. 

 
त्या दस्तऐवजावरच्या अक्षरओळी - 

 
‘तीळ शोभे। गोरा गाल। नथनी तुझी झुबकेदार।’ 

 
अिा होत्या. गोऱ्या साहेबाने बापूरावानंा आशि मामलेदारानंा ताबडतोब बोलावले आशि शवचारले, 

 
‘व्हॉट इज द शमनींग ऑफ् तीळ िोभे । गोरा गाल । नथनी त झी झ बकेदार ।’ 
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बापूरावानंा चूक कळली, मामलेदारही चमकले. बापूरावानंी आपली चूक मान्य केली. साहेबाचंी 
क्षमा माशगतली. म्हिाले, 

 
‘च कून घडले. प न्हा असं घडिार नाही.’ 
 
पि गोरा साहेब चढ्या स रात म्हिाला, 
 
‘हे सरकारी काम आहे. डोकं भानावर ठेवा. असं करून चालिार नाही. त मचे छंदफंद घरी. 

सरकारी कामात चालिार नाहीत. जमत नसेल तर नोकरीवरून काढून टाकू.’ 
 
साहेबाचा तो पशवत्रा बापूरावासंारख्या मनस्वी कलाकाराला न रुचिारा होता. त्याचंा राग अनावर 

झाला आशि त्यानंी त्याच संतापाच्या भरात नोकरीचा राजीनामा शदला. म्हिाले, ‘ही असली खडेघािी 
करून मशहन्याला चार रुपये शमळवण्यापेक्षा मी तमािा कलेच्या जोरावर रोज चार रुपये शमळवीन.’ 
बापूरावानंा इतरानंी समजावलं; पि त्याचा काही पशरिाम झाला नाही. बापूरावानंी राजीनामा शदला तो 
शदलाच. 

 
मशहन्याला हमखास शमळिारी शमळकत कमी झाली. परंत  बापूरावानंा त्याची कसलीच शदक्कत 

वाटली नाही. ते म्हिाले, 
 
‘मी नोकरी करण्यासाठी जन्मालाच आलो नाही. मला असली काचिारी बंधनं नको आहेत.’ 
 
त्याचं्या मनाला न रुचिाऱ्या नोकरीवर लाथ मारल्याच ं समाधान त्यानंा शमळाले. बापूराव मोठे 

शजद्दीचे होते. इर्षेबाज होते. आता ते पूिग स्वतंत्र झाले होते. त्याचं्या मनाला आवडिाऱ्या गोष्टी करायला 
मोकळे झाले होते. ते म्हिाले, 

 
‘आता मी तरोनी। कैकानंा तारीन। 
करीन उद्धार कोटी कुळे। 
पठे्ठ बापूराव कवीचे डाहाळे 
खर्ूया पापाची पाळेमुळे।’ 

 
समाजाला, कोटी कोटी क ळानंा तारण्यासाठी त्यानंी हातात डफ घेतला आशि रशसकजनानंा 

प्राथगना केली, 
 

‘प्राथणना संत सज्जना! 
दुष्ट दुजणना, वृद्धानंा 
नमस्कार माझा ननतय नवा ताजा!’ 
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बापूरावानंी तमािा कलावंत गोळा केले. ब्राह्मि झ गारून तमािाचा फड उभा केला. आधीच 
त्याचं्या लावण्या तमािाच्या फडातूंन गायल्या जात होत्या. रशसकानंा आवडल्या होत्या. रसरिीत कवने 
ऐकून रशसकाचं्या तोंडून उद गार शनघत, ‘िाब्बास पठे्ठ.’ 

 
बेभान झालेले रशसक शिट्या वाजवीत. फेटे उडवीत. ‘पठे्ठ बापूराव’ ही पदवी लोकानंीच 

अंतःस्फूतगपिे बापूरावानंा बहाल केली. बापूरावाचें ‘पठे्ठ बापूराव’ झाले आशि हेच नाव सवगत्र द मद मत 
राशहले. पठे्ठ बापूरावाचं्या लावण्यानंी लोकाचंी मने प्रजकली. त्याचंा तमािा गाजू लागला. एक ब्राह्मिाचा 
पोर तमािा उभा करतोय हेच नवल होते. त्याम ळेही लोकामंर्ध्ये आकषगि होते. तरीही लोकामंर्ध्ये क जबजू 
होती. गावातील लोकाचं्या कपाळाला आठ्या पडत होत्या. घरात नाराजी होती. पि बापूरावाचंा दृढशनिय 
होता. हातात डफ घेऊन ते गरजले, 

 
‘श्रेष्ठवर्ण मी ब्राह्मर् असुनी। 
सोवळं ठेवलं घालूनी घडी। 
मशाल धरली हाती तमाशाची 
लाज लावली देशोधडी।’ 

 
पठे्ठ बापूरावानंी परंपरागत चालत आलेले सोवळे बाजूला ठेवले. केवळ रंजनासाठी त्यानंी तमािा 

कला जवळ केली नाही, तर मनाची पकड घेिाऱ्या या लोककलेद्वारे अज्ञ, अडािी समाजाला बोध करता 
येईल, खेड्यापाड्यातील लोकानंा उपदेि करता येईल अिीच पठे्ठ बापूरावाचंी धारिा होती. त्यानंी 
वाचलेल्या गं्रथादं्वारे आशि ग रुपदेिाम ळे शमळालेली अर्ध्यात्मशवद्या लोकापंयंत पोचवता येईल अिीही एक 
त्याचंी भशूमका होती. सवांपयंत पोचलेली तमािा कला अशधक मोहक करता येईल; शतला देखिे रूप देता 
येईल, ओबडधोबड लाविीला ज्ञानमयी रूप देता येईल अिी त्याचं्या ठायी तळमळ होती. म्हिूनच त्यानंी 
िाशहरीचा अवलंब केला. अनेक तमासशगरानंा त्यानंी नव्या, ताज्या बहारदार लावण्या शलहून शदल्या. 

 
पठे्ठ बापूरावाचें नाव सवगम खी झाले होते. पे्रक्षकाचं्या आवडीचे झाले होते. परंत  घरात नावडीचे 

बनले होते. हा ब्राह्मिाचा पोर अगदीच वाया जाऊ नये असे गावकरी मंडळींना वाटे. बापूराव तमािाच्या 
नादाने पारच हाताचा जाऊ नये असे च लते हशरपतं क लकिी यानंा वाटे. सवांनाच काळजी पडली. 
हशरपतंकाकानंी शवचार केला. बापूरावाचें लग्न करून टाकाव ेम्हिजे त्याचें पाय स्स्थर होतील, शववाहाच्या 
बधंनात अडकले की तमािाचा नाद स टेल असे वाटले. संसारात ग रफटल्यावर आपोआपच संसार एके 
संसार करीत सारे शवसरतील अिी च लत्याचंी समजूत होती. 

 
बापूरावाचें लग्न ज ळवण्याच्या वाटाघाटी चालू झाल्या. स्थळाचंा िोध स रू झाला. जवळच्या-

दूरच्या नातलगातूंन चाचपिी स रू झाली. पि स्थळ काही ज ळत नव्हते. बापूराव ब्राह्मि असून खालच्या 
समाजात वावरतो, तामसगीर मंडळींत असतो; तमािा करतो, लावण्या रचतो याची चचा सवगत्रच पसरली 
होती. त्या काळात प्रशतष्ठेच्या कल्पना तीव्र होत्या. रूढींची बंधने कडक होती. घालून शदलेले लोकाचार 
पाळाव े लागत. नाही तर समाजापासून वाळीत पडण्याची भीती असायची. अिा काळात तमािाचे वडे 
असलेल्या बापूरावानंा कोि म लगी देिार? सगळीकडून नकार शमळत गेले. बापूरावासंारख्या फटींग 
मािसाच्या गळयात कोि आपली म लगी बाधंिार? पि हशरपतंतात्यानंी प्रयत्न सोडले नाहीत. त्यानंा 
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बापूरावानंा वळिावर आिायचे होते. नाही तर घराण्याचे नाव ते काय राशहले? त्यानंी शचकाटी सोडली 
नाही. लग्न केले तर बापूरावानंा आवर घालता येईल म्हिून सोयशरकीच्या िोधात राशहले. 

 
पि तमािा करिे म्हिजे तत्कालीन सनातनी समाजाशवरुद्ध होते. क िी म लगी द्यायला तयार 

होईना. तरीही शवशधशलशखत असतेच. शिखर-प्रिगिापूर येथे िभं ू महादेव बडवे हे राहात होते. त्याचंी 
घरची स्स्थती बेताचीच होती. त्यानंा सरस्वती या नावाची म लगी होती. या म लीिी बापूरावाचंा शववाह 
ज ळला. रेठरे हरिाक्ष येथे बापूरावाचंा लग्नसोहळा थाटामाटात साजरा झाला. पि होमाभोवती घातलेली 
सप्तपदी बापूरावासंारख्या कलावतंाच्या पायात बंधने घालायला समथग ठरली नाही. त्याचं्या काळजात 
वगेळाच होम धगधगत होता. लग्न झाले. संसार स रू झाला. आर्थथक शववंचना प ढे ठाकली. बापूरावानंा 
काय करावे कळेना. संसार तर चालला पाशहजे. इथे पैिाचे अन्य साधन नव्हते. बापूरावानंी शवचार केला. 
गाव सोडावा असे त्याचं्या मनाने घेतले. सारीच मानशसक कोंडी झाली. 

 
त्याकाळी पोट भरण्यासाठी खेड्यापाड्यातंील मंडळी म ंबईला जात. शतथे कामाला तोटा 

नसायचा. म ंबईत राबायचे. पैसे शमळवायचे, गावाला संसारासाठी पाठवायचे अिी त्यावळेी जगण्याची रीत 
होती. बापूरावाचं्या मनात म ंबईला जावे असे आले. शतथे काहीही करता येईल. पैसे कमावता येतील अिी 
आकाकं्षा धरून बापूरावानंी घराचा शनरोप घेतला. म ंबई गाठली. 

 
‘तमािावर क बेर होईन’ अिीही बापूरावाचं्या अंतमगनाची पक्की जाि होती. प ढे त्यानंी एका 

लाविीत आपल्या मनाची शद्वधा अवस्था शचशत्रत केली आहे, 
 

‘लग्न लावले कुटंुब केले। 
कळत असोनी टाकली उडी 
पायात बेडी बळे अडकवली 
येऊन बसल्या बारा नडी। 
नदल्या झुगारुनी सगळ्या एकीकडे रुसले खेळगडी।’ 

 

❧ 
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४. मंुबई नगरी बडी बाका 
 
बापूरावानंी घर सोडले. गाव मागे टाकला. अफाट म ंबईत पाऊल टाकले. पि इथे कोिी ना 

ओळखीचे, ना पाळखीचे. आपल्याला काम कसे शमळिार याचीच प्रचता त्यानंा लागली. त्यानंी एका 
लाविीत आपली यावळेची स्स्थती शचशत्रत केली आहे, 

 
‘चाळीस नदवस केले उपोषर्। 
भकू लागेना रतीएवढी।’ 

 
बापूरावाचंी अवस्था शवशचत्र झाली. काय करावे कळेना. काळजी ग्रासू लागली. कसला आधार 

सापडत नव्हता. पि ‘निीब काढायचे तर ते म ंबईतच’ असा त्याचंा ठाम शनधार होता. िवेटी त्याचंी अंगभतू 
कलाच त्यानंा चैन पडू देईना. त्यानंी तमािा शथएटराचंा िोध घेतला आशि बापूरावानंी तमािा जवळ 
केला. 

 
त्याकाळी म ंबईत बागंडीवाला शथएटर व शपला हाऊस येथे तमािा फड चालत. एस्ल्फन्स्टन 

शथएटर येथे भेशदक तमािाच्या लढतींची चलती होती. िाशहरामंर्ध्ये कलगीवाले आशि त रावाले असे भेद 
असत. ब्रह्म आशि माया या आर्ध्यास्त्मकावरून हे दोन तट पडले होते. आर्ध्यात्मातील कूट प्रश्न तमासगीर 
एकमेकाला टाकीत. त्यात जो प्रजकेल त्याला ‘फेटा’ बक्षीस शमळे. त्याचे नाव होई. गावाकडचे तमासगीर 
म ंबईला येत. लढतीत भाग घेत. या लढती शतकीट लावनू होत. जंगी लढतीच्या जाशहराती मोक्याच्या 
आशि नाक्याच्या शठकािी लावल्या जात. अिा लढती लाविारे ठराशवक ठेकेदार होते. त्यात आिन्ना 
कामाठी, शकसनदादा गवळी याचें नाव प्राम ख्याने असे. बापूराव या दोघानंा भेटले. दोघाकंडे त्यानंी काम 
केले. त्यावळेी महार, मागं याचें फड असत. तमािाचे छंदी असलेले मराठा गडीही तमािात असत, पि हे 
सारे अडािी, अशिशक्षत असत. आपल्या मगद राप्रमािे ते लावण्या रचीत. बापूराव तर इंग्रजी ब के शिकलेले 
होते. संस्कृतचे ज्ञान होते. मराठी तर त्याचं्या रसवतंीवर ल भावलेली. वाचनाचा छंद तर पूवापार 
असलेला. नवी नवी कवने रचण्यात पटाईत असलेल्या बापूरावाचं्या लावण्यानंी लोकावंर मोशहनी घातली. 
बापूराव कलगीवाले होते. ते कवनात आशि िाशहरीत सरस ठरत गेले. त्यानंी म्हटलेय, 

 
‘आम्ही कलगीचे नागेशवळीचे आमचा आखाडा कृष्र्ा थडी। 
गाव आमचे रेठरे हरर्ाक्ष जंगली बुवाची लागे गुढी।’ 
 
असे स शिशक्षत पठे्ठ बापूराव. त्याचंी सरिी व्हायचीच. प्रशतस्पधी असलेल्या तमासशगराला ते 

सवाल-जवाबात कोंडीत पकडीत, 
 
‘राजमान्य राजश्री गार्ार तुरेवाले कवी उठा उठा 
पठे्ठ बापूराव आम्ही कलगीवाले आलो, आम्हासंगे जरा झटा। 
वदेशास्र आनर् पुरारे् वजुणनी भलतीच वटावटा 
खुटा लागेल पाठीमागं, मग खरोखर पाडू तुझा नपठा। 
दूध म्हर्ोनी ताक भरुकू नको नजभळ्या चाटून मटा मटा 
पठे्ठ बापूराव म्हरे् आज खटला आर्ू अंगावर तुझ्या उलटा।’ 
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हजरजबाबीपिा आशि िीघ्र कशवत्वाम ळे व शनत्य नव्या रचनामं ळे पठे्ठ बापूरावाचें नाव सवगत्र गाजू 
लागले. बापूरावाचंा गळाही स रेल होता. हातात डफ घेऊन बापूराव चढ्या सूरात गाव ूलागले की, बघे 
देहभान शवसरून ऐकत. ‘िाब्बास पठे्ठ’ म्हित. 

 
बापूरावानंा सूर सापडला होता. तमािापे्रशमकाचंी नस गवसली होती. त्याचंी प्रशतभा बहरू 

लागली. आता त्यानंी आपल्या नावाची पताका फडफडत ठेवली. आजपयंत जपलेले स्वप्न प रे होऊ 
लागले होते. त्याचं्या कशवत्वाचा घोडा आता चौखूर उधळू लागला होता. आपल्या एका कवनात ते मोठ्या 
आत्मशवश्वासाने शलशहतात, 

 
‘पठे्ठ बापूराव कनवचा घोडा, शामकर्ण आज सुटला खरा 
तुरेवाल्याचं्या चला पोरानंो, कुर्ी तरी घेऊन बघू धरा।’ 
तीन ताळ आनर् सप्त पाताळी। घोडा उधळे चौखुरा। 
एकवीस स्वगण उडून गेला। कुठे उभा रानहना जरा।’ 
 
म ंबई नगरीत त्यानंी जोषपूिग कशवत्वाचा त रा शमरवला होता. त्याचंा घोडा क िीही आवरू िकिारे 

नव्हते. या यिाच्या कैफात पठे्ठ बापूरावाचं्या िाशहरीला चढती कमान लाभत गेली. त्या ध ंदीत ते 
‘छकड्याची लाविी ’ या लाविीत म्हितात, 

 
पशुपक्षयातं सवाई तो खचगद्र 
देवानदकात राजा तो इंद्र 
जसे तेज आहे पौर्णर्मेचा चदं्र 
तसा पठे्ठ बापूराव 
गाडीवान फाकडा!’ 

 
असा ‘फाकडा’ लोकिाहीर तमािािौशकनानंा लाभला होता. त्याचंा तमािा पहायला अलोट गदी 

होई. झ ंडीच्या झ ंडी येत. असे बहरात असताना पठे्ठ बापूराव आपल्या ‘देिाची लाविी’त हौसेने शलशहतात, 
 

‘ऐक बाई, आमच्या देशाची राहार्ी 
नहऱ्या मोतयाच्या चहुकडे खार्ी 
इंद्रनील लाल पाचूचे मर्ी 
रतनगाव सोनी गं। 
मोठमोठ्या सोन्याच्या माड्या 
सोन्याच्याच गं चुली घरोघरी। 
चादंी सदा पडती गं रस्तयावरी॥’ 

 
अिा गावात राहािारा गाल रीचा फंची आपल्या वाड्याचे विगन करतो, 
 

‘आमच्या वाड्याला। नखडक्या सव्वा लाख 
सभोवती झुरके राखले गं कैक। 
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चौदा चौकाला नक्षी खाबं एक 
एकवीस ताळे बाधंले कारानगरानंी। 
एक वीतभर आभाळ राहाते 
वाड्यापासून जी।’ 

 
असा लाविीत सोन्याचा पाऊस पाडिाऱ्या, सोन्याच्या माडीच्या गावाचा हा धनी. पठे्ठ बापूरावाचंा 

रुबाबही तसाच होता. त्याचंा पोषाख संस्थाशनकासारखा थाटाचा असे. पायात प्रिदेिाही जोडा, नेसण्यास 
उत्तम करवत काठी धोतर, िोभनू शदसिारा आलपाकाचा लाबं काळा कोट, डोक्यास मंशदलवजा जरीचा 
मोतीचूर पटका. या पटक्याची प्रकमत त्याकाळी दोनि-ेअडीचि ेरुपयाचंी असे. अंगावर रेिमी उपरिे, 
हातात पाच-सहा सोन्याच्या अंगठ्या, झळकिारे सोन्याचे कडे, हातात जहागीरदार घालीत अिी 
सोन्याची सलकडी. असा थाटमाट पठे्ठ बापूरावाचंा असे. उंचे-प रे, धारदार नाकाचे, स्नेहिील नजरेचे, 
गोऱ्या कातंीचे, शपळदार िरीराचे, देखिे बापूराव नजरेच नी मनात भरिारे होते. चालिे तडक आशि वािी 
मोहक होती. अिा ऐटीत बापूराव तमािाच्या फडात हातात डफ घेऊन उभे राशहले की लोकाचंी मने 
प्रजकीत. पैिाचा पाऊस पडायचा. पि आजचा पैसा उद्या पहायचा नाही, शिळया पैिाचे तोंड पाहायचे 
नाही असा त्याचंा पि होता. त्यानंा सोने घेण्याचा छंद होता. चार पदरी करगोट्याला सोन्याचा अंगठ्या 
आशि सोन्याचा शगन्न्या लटकत असत. त्याचंा आहारही मोठा होता. त्यानंी दोन काळी क त्री पाळली होती. 
त्या क त्र्याचंाच खचग त्याकाळी दोन-तीन रुपये रोज होता. ते धार्थमकपिातही खचग करीत. 
नडल्याअडलेल्या व्यावसाशयकाला ते मदत करीत. असा सारा थाट पठे्ठ बापूरावाचंा ऐन भरातला होता. 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या ऐन ध ंदीच्या काळात सौंदयगसम्राज्ञी नामचदं पवळा त्यानंा भेटली. एका च रिीच्या 

सामन्यात लावण्यवती नृत्यागंना पवळाला बापूरावानंी प्रजकली. दोघाचंा शमळून तमािाचा फड उभा 
राशहला. तमािा कलेला नवा बहर आला. हजरजबाबीपिा, िीघ्रकशवत्व आशि शनत्य नव्या रचनामं ळे पठे्ठ 
बापूरावाचें कशवत्व फ लले. गोरी कातंी, स ंदर स डौल बाधंा, स रेल गळा, वीजेप्रमािे चमकिारे मोहक 
नृत्य, लाखात एक अिी देखिी पवळा असल्याम ळे तमािा या अस्सल कलेला वैभवाचे शदवस पाहायला 
शमळाले. पठे्ठ बापूराव पवळाच्या रूपावर आशि शबजलीसारख्या नृत्यावर मोशहत झाले, तर पवळा पठे्ठ 
बापूरावाचं्या प्रशतभेवर ल ब्ध झाली. या जोडीचा तमािा फड अपूवग यिक्रातंीच्या कळसावर पोचला. 

 
पवळाचे मूळ गाव पावसे शहवरगाव. हे गाव अहमदनगर शजल्यातील संगमनेर ताल क्यात येते. 

तेथील तानाजी भालेराव व रेऊबाई याचं्या पोटी शद. १२-८-१९७० रोजी पवळाचा जन्म झाला. वशडलाचंी 
घरची अत्यंत गरीब पशरस्स्थती. मोलमज रीवर पोट चाले. खंडेरायाला नवस केल्याने रेऊबाई स खरूप 
बाळंत झाली. नवसात बोलल्याप्रमािे पवळाला खंडेरायाची ‘म रळी’ म्हिून देवािी लग्न लावले. 
देवदासीपि नशिबी आले. पवळाचा गोड गळा आशि चापल्य पाहून वयाच्या तेराव्या-चौदाव्या वषी नाच व 
गािे शिकण्यासाठी पवळाला बशहिीच्या गावी वाघापूर येथे पाठशवली. हरीबाबा घोलप याचं्याकडे ती 
नाचगािे शिकली. हरीबाबा याचं्या तमािा फडात शतने प्रथम श्रीगिेिा केला. त्या काळात तमािात 
नाचण्यासाठी शस्त्रया नसत. स ंदर पोरे असत. त्यानंा नाचे म्हित. स ंदर, देखिी कोवळी, चागंल्या गळयाची 
पोरे हे काम करीत. शस्त्रयाचंा पशरवषे चढशवला, अंगावर शस्त्रयाचें दागदाशगने घातले की पोरे नृत्यागंनाच 
वाटत. मूर्थतमंत शस्त्रयाच. हशरबाबाच्या तमािात पवळा नाचू लागल्यावर त्याच्या तमािाची कीती चौम लखी 
वाढली. पि हशरबाबा घोलप यानंा काहीिी उपरती झाली. त्यानंी तमािा बदं केला. कीतगनकार बनले. 
मग पवळा नामा ध लवडकर याचं्या तमािात गेली. तो फडही गाजत राशहला. 
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नाना ध लवडकराचा तमािा पवळासह म ंबईला आला. आशि शतथेही पवळाम ळे तो प्रशसद्धीस 
आला. त्यावेळी म ंबईत आशि अन्यत्र नामवतं तमासगीर मराठी मातीतल्या रशसकाचें रंजन करीत. त्यापंैकी 
- (१) शिवा संभा कौलारकर, (२) धोंशडबा वचपेकर, (३) दगडू कोंशडबा साळी, (४) हरी शकवळेकर, (५) 
अज गना वाघोलीकर, (६) खंडू शिविेकर, (७) तात्या वाल्हेकर, (८) नामा ध लवडकर, (९) शिवा 
तासगावकर, (१०) स भाना कोल्हारकर, (११) कोंडीबा येनेरीकर, (१२) सावळा महागावकर, (१३) 
आवजी कृष्ट्िा बनप रीकर, (१४) भागू नागू माळी, (१५) हरी तळेगावकर, (१६) केसनंदकर, (१७) भाऊ 
फक्कड, (१९) िकंरराव औसरीकर, (२०) रघू इंद रीकर इत्यादी तमासगीर होते. 

 
म ंबईत भाऊ फक्कड, स भानराव कोल्हटकर आशि पठे्ठ बापूराव याचें तमाि े शविषेत: लोकशप्रय 

होते. परंत  याचं्या तमािात स्त्रीची भशूमका करिारे प रुष नाचेच होते. नामा ध लवडकराचं्या तमािात मात्र 
पवळा ही लावण्यवती पशहलीच स्त्री म्हिून तमािात नृत्य आशि गायनासाठी होती. महाराष्ट्रातील पशहली 
स्त्री पवळाच्या रूपाने मराठी तमािा कलेला शमळाली. नामा ध लवडकराचा तमािा त्याम ळे लोकाचं्या 
आवडीचा झाला होता. लोकशप्रय ठरला होता. 

 
तमािा कलेलाच भाळलेल्या आशि आता याच साजीवतं लोककलेला वाहून घेतलेल्या पठे्ठ 

बापूरावाचं्या नजरेत ही नृत्यागंना बसली. मनात ठसली. अपूवग असा योग ज ळून आला आशि रूपस ंदरी 
पवळा व िीघ्रकवी पठे्ठ बापूराव याचं्या द्दष्ट लागेल अिा जोडीम ळे तमािा कलेला नवे बाळसे आले. नवा 
रसरिीत बाज लाभला. लाविी खऱ्या अथाने नटरंगी बनली तीही इथूनच. 

 
शजचे लावण्या आशि तारुण्य पाहून क िालाही चळ भरेल अिी पवळा पाहून पठे्ठ बापूरावासंारख्या 

प्रशतभावतंाला भ रळ न पाडील तर नवल! पठे्ठ बापूरावाचें कशवत्व बहराला आले. पवळाला पाहून त्यानंी 
अनेक लावण्या शलशहल्या. उदाहरिाथग, 

 
‘लाखो बायकातं खरी ग देखर्ी 
तुझ्या ग वानी आम्ही नाही पानहली कोर्ी ग’ 

 
तसेच 

 
‘लाखो बायंकामध्ये नखरेदार असा डौलदार बाधंा तुझा हेरला ग। 
तुला पाहून चळ भरला। 
असे वाटते मला इंद्रपुरीचा नमुना खास अवतरला।’ 
 
‘तू गं कोर्ाची संुदरी। मदनमंजरी।’ 
 
‘तीन तालाच्या माडीवरती संुदरा एक नदसली 
हातात ऐना केस मोकळे रूप न्याहाळीत बसली।’ 
‘नव खंडामध्ये नाही पानहली सुरत असे कोठे असली।’ 
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अिा शकतीतरी लावण्या पठे्ठ बापूरावाचं्या लेखिीतून उतरल्या. ‘स्वरूप-शचशत्रिी’ आशि ‘कोमल-
गाशत्रिी’ असलेल्या पवळा व िृगाशंरक कवने शलशहण्यात ज्याचंी लेखिी सरस होती त्या पठे्ठ बापूरावाचंा हा 
तमािा फड वैभवाच्या शिखरावर पोचला. तमािाला अलोट गदी जमे. पठे्ठ बापूरावानंा शदगंत कीती 
शमळाली. अमाप पैसा लाभला. खऱ्या अथाने तो पवळा-पठे्ठ बापूरावाचंा स विग काळ होता. 

 
एकदा शलशहलेली लाविी प न्हा म्हिायची नाही, लाविी शलशहण्यासाठी कागदावर टेकलेली 

लेखिी लाविी शलहून संपल्याशिवाय उचलायची नाही; शिळया पैिाचे तोंड पाहायचे नाही असा पि पठे्ठ 
बापूरावाचंा होता. त्याम ळे रोज नव्या रचना, नवी कवने रशसकानंा अन भवायला शमळत. 

 
पवळाचाही थाट आशि ऐट अिीच होती. नऊ वारी जरीची रेिमी पैठिी नेसे. पायात प्रिदेिाही 

चादंीचे तोडे, गळयात सोन्याचे शवशवध अलंकार, दंडात सोन्याचे बाजूबदं, कानात सोन्याची किगफ ले, 
हातामर्ध्ये सोन्याचे गोखरू, बागंड्या, बोटात सोन्याची अंगठी, नाकात चमकी, विेीत सोन्याचा गोफ अिी 
सोन्याने शपवळी झालेली, रंभारािीसारखी िोभिारी पवळा असे. पावसाळयात ती म ंबईहून शहवरगावला 
जात असे. ती खास आपल्यासाठी बनशवलेल्या छकड्यातून संगमनेरहून शहवरगावला जाई. त्या गाडीला 
मागे-प ढे पडदे लावलेले असत. शतने गावी ितेमळा घेतला होता. शतथल्या बागेत ती मजेत राही. 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या िृगाशंरक लावण्यानंी लोकाचंी मने प्रजकलीच. शिवाय भेशदक लावण्यातंील 

चत राईने चौरंगी, पचंरंगी सामनेही पठे्ठ बापूरावानंी प्रजकले. इतर तमािा फडावर पशरिाम झाला. ते 
तमासगीर पठे्ठ बापूरावाचंा मत्सर करू लागले. शिवाय पवळा व पठे्ठ बापूराव एकत्र राहातात, शफरतात 
यातून वेगवगेळे वादळ उठले. 
 

❧ 
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५. कोटाची पायरी 
 
पठे्ठ बापूराव ब्राह्मि. त्यानंी महार समाजातील पवळाला आपलेसे करून घेतले असे समज पसरू 

लागले. इतर महार व मराठा तमासगीर यानंी आपल्या समाजातील कलाकारानंी पठे्ठ बापूरावाचं्या तमािा 
फडात काम करू नये असे साशंगतले. शपला हाऊसमर्ध्ये झालेल्या एका रात्रीच्या बठैकीत हरीभाऊ 
शकवलेकर म्हिाले, 

 
‘आपली म ख्य व देखिी नाचिारीन ब्राह्मिाने नेली, शफतूर केली. तेव्हा आपल्या समाजातील 

(महार) लोकानंी पठे्ठ बापूरावाला साथ करू नये.’ 
 
नंतर भाग जी माळी बोलले, 
 
‘पठे्ठ बापूराव ब्राह्मिाचा महार झाला. जातीभ्रष्ट झाला. तरी त्याचे तमािात इतर मराठी जातीने 

साथ देऊ नये. अिा मािसास वाळीत टाकाव.े’ 
 
पठे्ठ बापूरावाचं्या तमािा फडाच्या शवरोधात वातावरि तयार झाले. तो काळ जातीपाती मानण्याचा 

काळ होता. उच्चानीच भेदभाव मानिारा होता. साथ करिाऱ्या कलाकाराचं्यावर याचा पशरिाम झाला. 
कोिीही त्यानंा साथ करायची नाही, असे ठरले. तसे प्रत्यक्षात घडू लागले. 

 
ही बातमी वाऱ्यासारखी सवगत्र पसरली. ठेकेदारातं चलशबचल झाली. काळजीचे ढग जमा झाले. 

पठे्ठ बापूरावाचंा फड नसेल तर शथएटसग चालिार किी? असा प्रश्न उभा राशहला. शहराबाई परदेिी, 
हासमिटे बागंडीवाले, अबूिठे यानंी पवळा व पठे्ठ बापूराव यानंा शवचारशवशनमयासाठी शथएटरवर 
बोलावले. ही दोघेही कामाठी चाळीत ताईबाई पप्ररचेकर याचेंकडे राहात होते. शतघेही या शथएटरवर आले. 
त्यानंा इतर तमासशगराचंा शनिगय साशंगतला. हासमिठे म्हिाले, 

 
‘िाहीर, हा वाद आता कसा शमटवायचा? कलाकार साथीला शमळत नसतील तर फड कसा उभा 

राहािार?’ 
 
त्यावर पठे्ठ बापूराव म्हिाले, 
 
‘आम्ही आधी कलावंत आहोत. कलावंताला जात नसते. कोिताही ढोलकीवाला, कोिताही 

हालगीवाला, कोिताही स रत्या अगर सोंगाड्या कोित्याही तमािा फडात चालतो की नाही?’ 
 
‘चालतो.’ 
 
‘एखाद्या मराठी तमासशगरास ढोलक्या नसला प्रकवा त्याचा ढोलक्या ऐन वळेी आजारी पडला, तर 

त्यास महार ढोलकीवाला चालतो की नाही?’ 
 
‘होय, चालतो.’ 
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‘ऐन वळेेस गरजेला जात नसते आशि एक सागंतो, याप ढे महार समाजात शिक्षि वाढेल. ज्ञान 
वाढेल. अशिशक्षत जात स शिशक्षत होईल. शिक्षिाम ळे, ज्ञानाम ळे, ह द्द्याम ळे आपि होऊन या समाजाला 
सामावनू घ्याव े लागेल. या अस्पशृ्य समाजाला देवाची मंशदरेही ख ली होतील - कलेम ळे, शिक्षिाम ळे 
जातच राहािार नाही. ब्राह्मिानंीच पोथी वाचावी, महारानंी वाचू नये असा भेद राहिार नाही. देव 
मािसानंा, सवग प्रािीमात्रानंा जन्म देतो. त्याची सवग लेकरे आहेत. देव सवग जातीकशरता आहे.’ 

 
‘पि आज उद भवलेली पशरस्स्थती, शतची सोडविूक किी करायची? साथीदार नसतील तर 

तमािा कसा चालिार?’ 
 
मराठा, महार या समाजातील साथीदारानंी बापूरावाचंा तमािा सोडला. फड शवसकटला. खेळ 

होईनासे झाले. पठे्ठ बापूरावाचें सारे जीवन तर याच लोककलेवर. हौसेने जगण्याची संवय लागलेली. खचग 
थाबंत नव्हता. म ंबईसारख्या श्रीमंत नगरीत ‘श्रीमंता’सारखे जगलेल्या पवळा व बापूरावानंा क चंबिेचे 
झाले. बटाट्याच्या चाळीचे मालक अबूिठे हे त्यानंा मदत करीत. पि त्या दोघाचंा सढळ हाताचा खचग 
त्यानंाही पेलविारा नव्हता. ही सारी स्स्थती बापूरावाचं्या लक्षात आली. त्यानंी सारे कंत्राटदार व 
शथएटरवाले याचंी बठैक बोलावली आशि शनवािीचा प्रश्न केला, 

 
‘आपि पवळाचे आशि माझे काय करिार आहात?’ 
 
सारे शवचारात पडले. पशरस्स्थती शबकट झाली होती. साथीदाराशंवना फड उभा राहािे अवघड 

झाले होते. शकसनदादा गवळी, आिन्ना कामाठी, शहराबाई परदेिी व अबिूठे यानंी बापूरावानंा शवचारले, 
 
‘फड बदं आहे. ठेके चालत नाहीत. तेव्हा आम्ही त मच्यासाठी काय करावे?’ 
 
बापूराव म्हिाले, 
 
‘आम्हाला शवकत तरी घ्या प्रकवा आमचा शललाव करा.’ 
 
लोक शवचारात पडले. एका कलावंताला आधार देण्यासाठी आशि कलेची कदर म्हिून पवळा व 

बापूराव याचंा शललाव एस्ल्फन्स्टन शथएटरचे मालक अबूिठे यानंी दरमहा ९०० रुपयानंा शवकत घेतला. 
खरे तर ही मोठी जोखीम होती. एक-दोन मशहने गेले आशि या कलंदर कलावतंाचंा खचग त्यानंाही 
झेपेनासा झाला. यावर पठे्ठ बापूराव यानंी अबूिठे यानंा तोडगा सूचशवला. म्हिाले, ‘शनव्वळ आम्हाला 
पाहण्यासाठी लोक उत्स कतेने येतात. गदी करतात. तेव्हा ख ल्या मदैानात एक तंब ू ठोका. आम्हा 
उभयतानंा पाहण्यासाठी दोन आिे दराची शतशकटे लावा. उत्पन्न शमळेल. आम्हाला पाशहल्याचे लोकानंा 
समाधानही शमळेल.’ 

 
अबूिठेना हा सल्ला पटला. पवळाच्या लावण्याची ख्याती होतीच. पठे्ठ बापूरावही देखिे होते. 

दोघाचंा नटूनथटून सजलेला जोडा दृष्ट लागेल असा होता. रची-मदनाचे जिू प्रतीकच. 
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अबूिठेनी तंबू ठोकला. शतकीट लावले. लोकाचंी प्रचंड गदी जमू लागली. रोज दोनि ेते चारि े
रुपये उत्पन्न शमळू लागले. लोकाचं्या झ ंडीच्या झ ंडी येत. गदी वाढे. दाटीवाटीने माऱ्यामाऱ्याही होऊ 
लागल्या. बदंोबस्तासाठी पोशलस ठेवाव ेलागले. 

 
पवळा व पठे्ठ बापूराव यानंा बघण्यासाठी मािसाचंी गदी उसळे. झ ंबड उठे. त्यातून दंगे होऊ 

लागले. मारामाऱ्या तर शनत्याच्याच झाल्या. पोशलस चौकीत त्याचं्या नोंदी झाल्या. त्यात पठे्ठ बापूराव 
‘बाटला की न बाटला ’ यावर वादंग होऊ लागले. वादशववाद वाढत गेले. शफयादी झाल्या. अनेकानंा शिक्षा 
झाल्या. िातंताभगंाची दखल घेण्यात आली. प्रकरि कोटाच्या पायरीपयंत पोचले. पवळा व पठे्ठ बापूराव 
यानंा कोटातून समन्स आले, ‘त मच्याम ळे िातंताभगं होत आहे. त म्हाला हद्दपार का करू नये?’ 

 
कोटाची तारीख लागली. ही बातमी सवगत्र पसरली. वतगमानपत्रातूंन पवळा व पठे्ठ बापूराव याचंी 

नाव ेचमकू लागली. त्याचंी नाव ेगाजू लागली. लोकातं शवलक्षि उत्स कता शनमाि झाली. अवघी म ंबई 
द मद मू लागली. 

 
तो ११-१०-१९०५चा शदवस होता. लोकाचं्यामर्ध्ये प्रचडं क तूहल शनमाि झाले होते. अवघ्या म ंबईचे 

लक्ष या केसकडे लागले होते. प्रत्यक्ष या शदविी तर लोकाचं्या झ ंडीच्या झ ंडी कोटात येऊ लागल्या. 
सगळा आवार मािसानंी फ लून गेला. चार ते पाच हजारापयंत जनसम दाय उपस्स्थत होता. शिवाय पठे्ठ 
बापूरावाचें चाहते श्रीमंत सावकार, कायदेतज्ज्ञ याचंी रीघ लागली होती. व्यापारी वगात, पारिी 
समाजातही पठे्ठ बापूरावाचें नाव होते. ते सवग खचग करायला तयार होते. फी न घेता वकीलपत्र 
स्वीकारायला अनेक वकील स्वख षीने प ढे आले होते. 

 
कोटाची वळे झाली. बरोबर अकरा वाजता एक बग्गी कोटाच्या आवारात आली. शतच्यातून पवळा 

व पठे्ठ बापूराव उतरताच सवगत्र शजज्ञासा दाटून राशहली. दोघे कोटातल्या बाकावर जाऊन बसले. 
वकीलपत्र घेण्यासाठी अनेकजि बापूरावाकंडे आले. पि बापूराव म्हिाले, 

 
‘आम्ही स्वतः आमची केस चालशविार.’ 
 
लोकानंा आियग वाटले. बापूरावाचंा आत्मशवश्वास मोठा होता. आपल्या हजरजबाबीपिाम ळे 

मराठी मनाला वडे लाविाऱ्या पठे्ठ बापूरावानंा कोटातलाही फड प्रजकायचा होता. थोड्या वळेातच 
मशॅजस्रटेसाहेबाचंी स्व्हक्टोशरया कोटाच्या दारात आली. प्रचडं गदीम ळे त्यानंा पायीच कोटात जाव े
लागले. 

 
पवळाला व पठे्ठ बापूराव यानंा कोटाने स्वतःच्या चेंबरमर्ध्ये बोलाशवले. तेव्हा बापूराव म्हिाले, 
 
‘केस चालवायची असेल तर सवांसमक्ष चालवावी अिी आमची शवनंती आहे.’ 
 
मशॅजस्रेटसाहेबानंी ते मान्य केले. सवांप ढे केस स रू झाली. मशॅजस्रेटसाहेबानंी शवचारले, 
 
‘त ला पठे्ठ बापूराव का म्हितात?’ 



 

अनुक्रमणिका 

‘माझे कशवत्व लोकानंा आवडते. ते िाबासकी देतात. कौत काने पठे्ठ बापूराव म्हितात. म्हिून मी 
माझ्या कवनातही पठे्ठ बापूराव असे नाव लावतो. भेशदक लावण्यात मला मोठमोठाली बशक्षसे शमळत. 
त्याम ळे लोकानंीच स्वख षीने ही पदवी शदली आहे.’ 

 
मशॅजस्रेटसाहेबानंी प ढे प्रश्न केला, 
 
‘बाटलास की नाही यावरून त झ्यासाठी बऱ्याच मारामाऱ्या होतात हे ऐकून आहेस की नाही?’ 
 
या प्रश्नाने पठे्ठ बापूराव गप्पच राशहले. उत्तर शदले नाही. 
 
मशॅजस्रेटसाहेबानंी परत प्रश्न केला. त्यावर पठे्ठ बापूराव स्वाशभमानाने म्हिाले, 
 
‘मी चागंला स शिशक्षत आहे. शिवाय माझ्या नावाप ढे स प्रशसद्ध अिी अक्षरे असता, आपि मला अरे, 

त रे म्हिू नये असे माझे म्हििे आहे. असे असेल तर मी कोटाला उत्तर देईन.’ मशॅजस्रेटसाहेबानंी क्षिभर 
शवचार केला. बापूरावाचें म्हििे त्यानंा काहीसे पटले. नंतर ते म्हिाले, 

 
‘ठीक आहे. बोला ’ 
 
मग बापूराव म्हिाले, 
 
‘वाद आहे तो मी बाटलो की नाही याचा. मी उत्तर देईन. पि इथे नाही.’ 
 
‘मग क ठे?’ 
 
‘आपल्याला माझी शवनंती आहे. आपि शपला हाऊसला माझी बारी बघायला याव.े शतथे योग्य असे 

उत्तर मला देता येईल.’ मशॅजस्रेटसाहेबानंी ज्य रींना शवचारले. त्याचंा शवचारशवशनमय झाला. पठे्ठ बापूराव 
यानंी केलेली शवनंती ज्य रींनी मान्य केली. 

 
लोकातं उत्साह भरला. शथएटरवर पठे्ठ बापूराव व पवळा कोटाला तमािाच्या खेळातून उत्तर 

देिार अिी बातमी सगळीकडे पसरली. शदवस ठरला. खेळाची शतशकटे जादा पैसे देऊनही शमळेनािी 
झाली. िौशकनाचंी त ड ंब गदी झाली. 

 
स्वतः कोटग आशि ज्य री उपस्स्थत राशहले. 
 
व्यासपीठावरचा पडदा बाजूला झाला. पवळाला आशि पठे्ठ बापूराव या आपल्या आवडत्या 

जोडीला पाहून पे्रक्षकानंी टाळयाचंा कडकडाट केला. पठे्ठ बापूराव व पवळा याचंा आज थाटमाट काही 
शनराळाच होता. पठे्ठ बापूरावानंी डफावर थाप मारली आशि म्हिाले, 

 



 

अनुक्रमणिका 

‘शमत्रहो, राम राम. आज आपि शनव्वळ तमािा पाहण्यासाठी आला असाल तर क्षमा करा. पैसे 
परत घेऊन जा. आज मी मनातली मळमळ बोलून दाखशविार आहे.’ 

 
‘मी ब्राह्मि आहे आशि पवळाबाई ही जातीनं महार आहे. आम्ही एकाच तमािा फडात एकत्र काम 

करीत आहोत. पि पवळाने मला बाटशवले असे म्हिण्यात येते हे खरे नाही. तर पवळाबाईच्या लावण्यावर 
व नाचगाण्यावर खूष होऊन ब्राह्मित्व झ गारून देऊन मीच महार झालो आहे. खरे कलावंत जातपात 
मानत नाहीत. पि तमािाला ते भावत नाही. यास्तव मी आपल्याप ढे माझ्या आय ष्ट्यात खरोखर घडलेली 
गोष्ट या रंगमंचावर सागंिार आहे. माझे जीवनचशरत्र सागंिार आहे. बाटलो की नाही बाटलो याचा 
उलगडा जािते जाितीलच.’ 

 
‘सागंा बापूराव, सागंा.’ 
 
पठे्ठ बापूरावाचंी थाप डफावर कडाडली. 
 
प्रारंभालाच श्री गिेिाला नमन केले. 
 
गि गाशयला. 
 

‘हे गजवदना। नाचत ये रर्सदना। 
शुपणकर्ा-नहरण्यावर्ा भक्तपदीर्ा 
मंगलचरर्ा। भवभयहरर्ा। 
अपरे्च्या नितीय तू नंदना॥१॥ 
 
ऋद्धीनसद्धीचा गर् म्या पूनजला 
अधा ना कडेला, मधीना। 
वाटे मनाला, तुझ्या गुर्ावर 
दर दीना। ओवाळू कोटी मदना!’ 
 
जडाव केला नव नटरंगा 
नव्हे खटारा पुदीर्ा 
पठे्ठ बापूराव म्हरे् ऐकला का। 
समुद्र, ह्या सगळ्या ओढ्या वगळी न नदना!’ 

 
हलगी कडकडली. पवळाच्या नाजूक पायातील घ ंगराचंा झित्कार झाला आशि पठे्ठ बापूरावानंी 

गौळिीचा रंग चढशवला. वाद्याचंा सूरमेळ जमला. मग एक स ंदर फासग सादर केला. फासाच ंनाव होतं, 
‘एका तेल्याचा मेलेला बलै.’ फासाची रंगत संपते न संपते, तो पठे्ठ बापूरावाचं्या कवनाने गाभंीयाचे वळि 
घेतले. तोडा बदलला. 

 
‘ऐका मंडळी’ म्हिून गंभीर वातावरिात पठे्ठ बापूरावानंी िीघ्रकाव्य सादर केले. 



 

अनुक्रमणिका 

‘श्रेष्ठ वर्ण मी ब्राह्मर् असुनी। सोवळे ठेवले घालून घडी 
मशाल धरली हाती तमाशाची। लाज लानवली देशोधडी।’ 
 
इंद्रचदं्रऋषी हा पनहला। गेला अनहल्येच्या महालाला 
भगे पडली तया इंद्राला। चदं्राला जी। 
कलीयुगाचा ऐका दाखला। पठे्ठ बापूराव भलुला पवळीला 
महारार्ीसाठी महार झाला। पुन्हा जात नमळेल का हो तयाला 
ब्राह्मर्ाला हो जी जी. 

 
बापूराव समोरच्या पे्रक्षकानंा उदे्दिून म्हिाले, 
 
‘इंद्राच्या दरबारात, चदं्राने चहाडी केली, म्हिून तो कलंशकत झाला. त्याला डाग लागला. 

वदेिास्रसंपन्न ब्राह्मिानंी शकतीही वदे म्हटले तरी चदं्राचा डाग थोडाच ध वनू जािार? तद वत मी ब्राह्मिाचा 
महार झाल्यावर मला माझी जात किी शमळेल? नाही ना? मग मी महार झालो ते ठीक आहे?’ 

 
असे ते शनियपूवगक बोलले. त्याचं्या बोलण्यात, िब्दािब्दात प्रामाशिकपिा होता. प्राजंळ भाव 

होता. त्यानंी सगळे रोखठोक सागंून टाकले. पे्रक्षकही ऐकतच राशहले. 
 
एवढे साशंगतल्यावर त्यानंी ‘लग्नाची लाविी’ म्हटली, 
 

‘लग्न लागले माझे। भवले अंगर्ी साजे। 
दारी चौघडा ग वाजे। डंका छान छान छान। 
मंडपी आर्ली नवरी। तीन वेळा नफरवी भवरी। 
शभंलूा शोभे गवरी। गोरी पान पान पान। 
मंत्राचे तादूंळ पडले। नगाऱ्यावर नटपरू झडले 
फुलबाजे, भईुनळे उडाले। गगनी बार् बार् बार्! 
हळदीचे नपवळे अंग। माझ्या ग गडर्ी माझ्या संगं 
नपचकऱ्या खेळू रंग। नचपळ्या तान तान तान। 
घामाने साडी नभजली। गुलालात मनैा बुझली 
जर्ू अंबरी खेळे नबजली। तरर्ी जान जान जान। 
हत्ती घोडे पालखी मेर्ा। संगे घेऊन चतूर सेना 
राघूला शोभे मनैा। जोडा छान छान छान! 
म्हरे् पठ्ठ बापूराव। घे नथीला सरजा लाव 
गुज मनातलं सागंाव।ं माझी आन आन आन। 

 
‘लग्न सोहळया’ची लाविी संपल्यावर रंगमंचावर दोन पाट माडंले. त्या पाटावर पवळा व पठे्ठ 

बापूराव समोरासमोर बसले. ठरल्याप्रमािे आतून शिजलेल्या भाताचे ताट आले. त्या ताटातील भाताचा 
एक घास पवळाने उचलला आशि आपल्या हाताने बापूरावानंा भरशवला. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सारे शथएटर थरारून गेले. रंगमंचावर जे घडत होते ते शवलक्षि होते. वगेळं होतं. वास्तव होतं. 
कलंदर कलावतंानंा आशि कलेला जात नसते हेच यातून स्पष्ट झालं. 

 
कोटग समजायच ंते समजलं. 
 
जाित्यानंी जािायच ंते जािलं. 
 
पे्रक्षकानंा समजायला हव ंहोतं ते समजलं. 
 
काहींना आवडलं, काहींना आवडलं नाही. 
 
‘बाटवलेपिा’ची केस काढून टाकण्यात आली. या कोटग प्रकरिाम ळं पवळा व पठे्ठ बापूरावानंा 

खूपच प्रशसद्धी शमळाली. 
 
प्रकािाच्या झोतात आलेल्या या नामाशंकत जोडीनं प न्हा तमािाचा फड उभा केला. महार 

कलाकार आशि साथीदार त्यानंा येऊन शमळाले. नव्याने जम बसला. खेळ रंगू लागले. फड गाजू लागले. 
पवळाच्या लसलसत्या नृत्यशनप ि लावण्यानं आशि पठे्ठ बापूरावाचं्या ध ंदफ ं द लावण्यानंी रशसकानंा वडे 
लावलं. याच काळात पवळाला घेऊन पठे्ठ बापूराव यानंी स्व्हक्टोशरयातून म ंबई पाशहली आशि त्यानंी म ंबईचं 
विगन करिारी अप्रशतम अिी ‘मंुबईची लावर्ी’, शलशहली. 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या म्हिण्याप्रमािे सदा तरिी असलेल्या म ंबई नगरीतील सवग पे्रक्षिीय, रमिीय 

आशि लक्षिीय असलेल्या स्थळाचंी बहारदार विगने या लाविीत केली आहेत. जातपात ग ंडाळून ठेवनू 
तमािा कलेसाठी वाहून घेतलेल्या या कलावतंाने अिी ‘दुसरी रावर्ाची लंका’ असलेली म ंबई पवळाला 
खरेदी करून देण्याची ऐश्वयगिाली भाषा केली आहे. या लाविीवर तर म ंबईवर जीव टाकिाऱ्या रशसकानंी 
आपली बेहद्द ख षी व्यक्त केली. दौलतजादाचा वषाव होत असे. िोकीन पारिी लोकानंी व फू्रट 
माकेटमधल्या व्यापाऱ्यानंी पैसे, मोहरा, सोन्याच्या अंगठ्या, सोन्याच्या शगन्या याचंा रंगमंचावर पाऊस 
पाडला. 

 
मंुबईची लाविी 

 
म ंबई नगरी बडी बाका। जिी राविाची द सरी लंका। वाजतो डंका ॥ 
डंका चहू म लकी-रायाला ग लाबाचे फ लकी पाशहली म ंबई ॥ १ ॥ धृ ॥ 
म ंबई नगरी सदा तरिी । व्यापार चाले मन भरूनी दयाच्या वरूनी ॥ 
वरूनी झाजे शफरती-आगबोटीची शनराळी धरती ॥ २ ॥ धृ ॥ 
म ंबई नगरी ग लहौिी । आल्यागेल्याची खरीं कािी शनत्य नवी फािंी ॥ 
फासाला कैदी चढतो-टाकंसाळत पैसा झडतो ॥ ३ ॥ धृ ॥ 
म ंबईिहरी नाकेबदंी । बारा कोसाची लाबंीरंुदी । सैनाशिव बदंी ॥ 
शिवबदंी बोट जाती । शवलायताची खबर घेऊन येती ॥ ४ ॥ धृ ॥ 
म ंबईनगरी दयांवरती । शतथं सारी मवाल्याचंी गदी । असल खरा ददी 
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ददी ओढील पैका । नाही तर पोटाची िकंा ॥ ५ ॥ धृ ॥ 
या म ंबईची तऱ्हा न्यारी । नाक्यावर पोलीसाचंी फेरी । 
कशरतो वारावारी ॥ 
वारावारी शदनराती । गाडीत कैक खून होती ॥ ६ ॥ धृ ॥ 
पाशहली म ंबई सखे बाई । सवाई इंग्रजी बादिाही । कवी चत राई॥ 
चत राई प्रिदेिाही । पठे्ठ बापूराव कशव ग िगाई ॥ ७ ॥ धृ ॥ 
(चाल) शिव ूनको म का दे द रून । देतो म ंबई खरेदी करून॥ ८॥ 
(चाल) हे ग म ंबई बदंर । सगळया द शनयेत स ंदर । 
छानदार हाल्लीच्या वळेी । 
जिू शदवा ग (चाल) संर्ध्याकाळी । चहूकडची हवा शदसे शपवळी । 
भारी मजा ॥ 
शपलहौसा जवळी शपलाहौसाजवळ चल राहू । शथएटरमर्ध्ये जाऊ ॥ 
तमािा ग पाहू । जगाचा पोट भरूनी ॥ ९ ॥ 
देतो म ंबई खरेदी करूनी ॥ धृ ॥ 
ही ग म ंबई नगरी । अगदी भरभर ग जरी । नळबाजार तंू रािी ग ॥ 
त झ्या ताब्यात सगळया कोळिी ग । रोज माव्हर देतील आि नी ग ॥ 
त म्ही आमच्या पेढीवर बसा । कोिालाही प सा । नावाचा माझ्या ठसा ॥ 
शफरला त झ्यावरूनी ॥ १० ॥ देतो म ंबई खरेदी करूनी ॥ धृ ॥ 
(चाल) देतो वाळकेश्वराचा डोंगर सगळाच त ला । अगं त ला । 
कापच्या मदैानावरती दस्त घेतला अगं घेतला ॥ 
याशिवाय रािीचा बगंला हवालीच केला । अगं केला । 
देतो ठाकूरद्वार सारं । बसून तावं काट्यावर । दावतो सराफाची 
घरं त ला द रूनी । देतो म ंबई खरेदी करूनी ॥ ११ ॥ 
शिव ूनको म का दे द रूनी । देतो म ंबई खरेदी करूनी ॥ 
 

(चाल ध माळी) 
 

परळापासून सरळ रस्ता । भायखळयाच्या प लावरता । शतथून प ढे लागल 
खालता... उभा पारिी ॥ सर जमिटेजी बाटलीवाला । याचा दवाखाना त ला 
इनाम शदला शनजायला बीन वारसी ॥ १२ ॥ 
 
मोतीबाजार म ंबादेवी । भेंडीबाजार काळबादेवी । घ्यावी पायध नीची फरिी । 
बोरीबदंर कोट शकल्ला । कापाच्या मदैानातला ॥ कमेटीचा बंगला देतो 
भेटी सरिी ॥ १३ ॥ 
 
ताजमहाल प्यालेस हाटेल । शतथेच त ला भेटेल । त्यात वाटेल ती खा मेजवानी 
मजेदारिी ॥ सेके्रटरी हॉल । त ला काळा घोडा भाल । देतो क लाब्याची लाल 
हवा थंड गारसी ॥ १४ ॥ 
 



 

अनुक्रमणिका 

फारस रोड दारूसाठीं । भागंवाडी गाजं्यासाठी । चदंनवाडी राहाण्यासाठी । शदली 
सरिी । बटाट्याची चाळ । तू कायम संभाळ । शतथे बाधूंनी चाळ । मग ताल 
धरिी ॥ १५ ॥ 
 
काळी चौकी लालवाडीं । स पारीबाग ताडवाडी । आखंडबावडी क ईबावडी शदली खरेदी ॥ 
बाज बदं चदं्रहार । पानपोत पदर चार । सोनाराला घडायला शदली वदी ॥ १६ ॥ 
 
रामगाड्या मोटारगाड्या । हजार देतो खटार गाड्या । स्व्हक्टोशरया थोड्या नव्या 
रंग जरदी ॥ धनी माझा मोठा नारी काय त ला तोटा । एका झटक्यात करू 
आम्ही प्यादी फरदी ॥ १७ ॥ 
 
वाडी बदंरी माल माझा । क लाब्याला कापूस ताजा । फतरी बंदरावरती । फौजी 
अरब गारदी ॥ काळया गोऱ्या पलटिी । लष्ट्कराची दाटनी सैन्याची वाटिी 
होती एक सरिी ॥ १८ ॥ 
 
त झ्यासाठी झटापटी । आम्ही केल्या खटापटी । खऱ्या झाल्या वाटाघाटी । 
मानमदी । त ला मला नावं । ठेवतो सारा गाव । येता जाता प्रनदा करती नारी 
नरदी ॥ १९ ॥ 
 
साड्या चोळया काय कमी । मारवाड्यानंी घेतली हमी । बसून खाव ेखूप नामी 
शबन ददी ॥ गोल शपट्टा बहाल शतथे नवा रंगमहाल ॥ त ला ख तनीची लाल 
केली गादी शगरदी ॥ २० ॥ धृ. ॥ 
 
सफेत गल्लीत रािील । तर शकमतीने खािील। आशि नामचदं होिील । मग 
त झी जाईल सरदी । ग लाबी पावडर । तोंड ध वनू लाव वर बस ख चीवर मग 
होईल गदी ॥ २१ ॥ धृ. ॥ 
 
बोरीबदंर मिीदबदंर । भायशखळा वाडीबदंर । माजगाव करीरोड प्रचचपोकळी । 
येवढी स्टेिनं शवकूनश्यानी । त झ्या साडी-चोळीमागे । ताडवाडी आम्ही काल 
शवकली ॥ २२ ॥ धृ. ॥ 
 
त झ्यासाठी भली मोठी । तयार केली चौपाटी । शगरगावंच्या पाठीमाठी । जागा 
राखली । म गभाट कादेंगल्ली । त झ्यासाठी तयार केली । ग्राटंरोड क लाब्याला 
रेल टाकली ॥ २३ ॥ धृ. ॥ 
 
जी.आय.पी., रेल्व ेसारी । बी.बी.सी.आय, रेल द सरी । आिखी रामगाडी 
शतसरी । त झ्या नावं ेआखली ॥ कमेटीचा सारा फाळा । म ंबईचा आला तेवढा 
त झे नाव ेजमा केला बाकी च कती ॥ २४ ॥ धृ. ॥ 
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शरयन थेटर साऱ्यातं मोठं । एलशपष्टन आहे धाकटं । म ंबई थेटर आहे छोटं । 
पि खूप नकली ॥ स्व्हक्टोशरया थेटर मोठं । कारोिान आहे धाकटं । राईल 
थेटर जळलं त्याची राख फेकली ॥ २५ ॥ धृ. ॥ 
 
शगरगावंची कादेंवाडी । शवकून केली बाळी ब गढी । खेतवाडीवर नव ंकजग 
काढलं । माजपट्टा क लूप, चार । त्याला माशिक शहरवीगार । त्याच्याकरता टाकंसाळंवर 
पािी सोडलं ॥ २६ ॥ धृ. ॥ 
 
दारूखाना मदनप रा । शजमखाना काझीप रा । मोदीखाना कामटप रा । गल्ल्या पधंरा । 
पवळीला राजमहाल । चदं्रीला ताजमहाल । हवाईला रािी केली दािे 
बदंरा ॥ २७ ॥ धृ. ॥ 
 
स्वतंत्र वाडा बाधंला । नानासाठी घोडा आिला । शभशल्लनीच्या शकल्ला भोवती । 
खडा पाहारा । स ंदरीला सदरबाजार । मंशदराला शखडक्या हाजार । सभोवती 
कारंज्याच्या नीट धारा ॥ २८ ॥ धृ. ॥ 
 
पवळीला काळा घोडा । चंद्रीला पारिी खडा । हवाईला नागपाडा शदला 
रायाला । माहीमचा हलवा । काय । चालवा । नानीच्या रतीबाला गोड 
खायाला ॥ २९ ॥ धृ. ॥ 

 
(चाल) त्या गोलशपट्यातील नारी खऱ्या पशममनी । 
आशि सफेत गल्लीतील अप्सरावानीं ॥ ३० ॥ 
 
पजंाबी, प्रमदी, स लतानी, म सलमानी । 
यह शदनी, शचनी, ऑफसानी, प्रमधी ग जरािी ॥ ३१ ॥ 
 
त्यामधें कैक डंकीनी कैक िकंीनी । 
बगंाली तेलंगिी वािी परशभनी ॥ ३२ ॥ 
 
याशिवाय जपानी इंग्रजी आशि जमगनी । 
माळिी साळिी तेली ताबंोळिी ॥ ३३ ॥ 
 
कानडी मद्रासी आरशबनी सौदाशमनी । 
आशि डंकनरोडवर त्या गे महारिी माशंगिी ॥ ३४ ॥ 
 
(चाल) त ला प जायला देतो भ लेश्वर म ंबादेवी । 
पचंम खी मारुती कालकाइंदेवी ॥ ३५ ॥ 
 
नवसाला पावली देवी सेवा शतची करावी । 
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त्या काळया मारुतीला शनत्य साजंवात लावी ॥ ३६ ॥ 
 
त्या घोलप देवाला खेटी रोज घालावी । 
क लस्वामी आपली महालक्ष्मी र्ध्यानातं राहावी ॥ ३७ ॥ 
 
त्या िनीदेवाला तेलाची आंघोळ घालावी । 
त्या माया हाजनीला दग्यात बत्ती लावावी ॥ ३८ ॥ 
 
त्या जंगली शपराला िरेा आशि धूप दावी । 
भायखळयाच्या म्हसोबाला साखर वाटीत शफरावी ॥ ३९ ॥ 
 
(चाल) - नारी जेकब सकग ल । त ला असल दखल । शतथे रस्ता च कल । मग भकिील कोित्या 

वाटेने ॥ त ला एकटीला मवाली गाठून । दागदाशगने घेतील ल टून । त  ऐटीनें जािील नटून । अवचीत उठून 
। कान त झा काटून । लावतील शपटून । टाकतील वाटून । फेकतील मारून । देतो म ंबई खरेदी करून ॥ ४० 
॥ 

 
(चाल) - क लाब्याच्या दाडंीवरती । त झ्या नावाची बत्ती शफरली । नारी पाशहली त ला । चळ भरला 

मला । सव्वा मशहना झाला । त झ्या नादात खरोखर फसलो। कैक वळेा ं उपािीच बसलो । येताजाता ं
बायकोवर रुसलो ॥ ४१ ॥ 

 
(चाल) - शदला घडीमार । गेलं आंग शहरवगेार अगदी । मरिाला वार । अिी फिचीच्या रागाची 

धती । रात्री जगती का आता मरती ॥ ४२ ॥ 
 
घे इनाम म ंबई नगरीच्या । शगरण्या साऱ्या । 
रात्रभर रामगाड्या ंलोकलगाड्या करती येरझाऱ्या ॥ ४३ ॥ 
 
याशिवाय स ंदर हवले्या । कोटातल्या कचेऱ्या । 
चहूकडे शिशमटाच्या माड्या बाधंल्या नाऱ्या ॥ ४५ ॥ 
 
त झ्यासाठी मोटारगाड्या नेतील स्वाऱ्या ॥ ४६ ॥ 
 
वायरच्या गाड्या नवीन करी येरझाऱ्या (म ंबई नगरी) ॥ ४७ ॥ 
 
म ंबई नगरी भर भर ग जरी सारी नाटकिाळा ॥ 
झािीमर्ध्ये ऐंिी सहस्र राण्याचंा मेळा ॥ ४८ ॥ 
 
प ण्यामर्ध्यें ज न्या कचेऱ्या शहिबे घ्या ताळा । 
कलकत्त्याला माल संपला काला शकत्ता सगळा ॥ ४९ ॥ 
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साताऱ्याला आजीमतारा शतथे पहारा आगळा ॥ 
ख द्द राहाण्याचे शठकाि कोल्हापूर गड आमचा पन्हाला ॥ ५० ॥ 
 
भगवा झेंडा ख िेिी लाशवला घ्या त म्हीं पडताळा ॥ 
पठे्ठ बापूराव कवीची िाळा इंग्रजी टंकिाळा ॥ ५१ ॥ धृ ॥ 

 

❧ 
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६. शाणहरी दुमदुमे मराठी मुलखत 
 
पठे्ठ बापूराव याचं्या तमािा फडाने म ंबई तर प्रजकलीच, शिवाय महाराष्ट्राच्या दऱ्याखोऱ्यातूंन पठे्ठ 

बापूरावाचंी कवने शभरशभरू लागली. मराठी म लखानं तमािा कलेचा ऐन जोि अन भवला. पठे्ठ बापूरावाचंा 
हा ऐन वैभवाचा काळ होता. 

 
पवळा-पठे्ठ बापूराव याचंा गाजत असलेला तमािा फड प ण्याला आला. शतथं तर अफाट 

लोकशप्रयता शमळाली. ज्या प ण्याने पेिवाईचे वैभव भोगले, शवद्या आशि संस्कृतीची नगरी म्हिून ज्याचा 
नावलौशकक द मद मला, अनेक शवद्वान पशंडताचें माहेरघर प िे, शजथं अनेक िाशहराचंी रसवतंी रमली होती, 
त्या प ण्याने पठे्ठ बापूरावाचं्या जीवनातील लोकशवलक्षि काळ पाशहला. महाराष्ट्रात एकीकडे राजकीय 
के्षत्रात लोकमान्य शटळक गाजत होते. द सरीकडे राजमान्य बालगंधवग सगळयाचं्या गळयातील ताईत बनले 
होते. नाट्यके्षत्रात राम गिेि गडकरी आपल्या नाटकानंी मराठी रंगभमूीला अलौशकक लौशकक शमळवनू 
देत होते, त्याच काळात तमािा या लोककलेचा राजा लोकिाहीर िीघ्रकवी पठे्ठ बापूराव मराठी मनावर 
अशधराज्य गाजवत होते. 

 
प ण्यात तर पठे्ठ बापूरावाचंा तमािा फड ऐन रंगात आला. प ण्याने पेिवाईच्या काळात ‘बैठ्या 

लाविीचे’ तमाि ेपाशहले. पि पठे्ठ बापूरावाचं्या ढोलकीवरील तमािाने, कलगी-त ऱ्याच्या ईषबेाज खेळानंी 
मात केली. 

 
या प ण्यात त्या काळी इब्राहीम शथएटर, आयगभषूि शथएटर, सतरंजीवाला चौक शथएटर ही शथएटरे 

गजबजून जात. खेडेगावातील िोशकन बैलगाड्या ज ंपून येत. बलैगाड्याचं्या रागंाच्या रागंा लागत. 
 
अज गना वाघोलीकर, दगडू साळी, शिवा कौलापूरकर, केसनंदकर आशि पठे्ठ बापूराव याचं्या च रिी 

झडत. लढती होत. भेशदकाचे सवाल-जवाब रंगत. या खेळाचं्या सामन्यासाठी इनाम ठेवले जाई. 
प्रजकिाऱ्या कलावतंाला रेिमी मंशदल, दोन तोळयाची सलकडी, सोन्याच्या शगन्या बक्षीस शमळत. त्यावळेी 
सोने १८ ते २० रु. तोळा होते. १५ रुपयाचंी सोन्याची शगनी असे. हे इनामाचे शजन्नस शथएटरच्या म ख्य 
दरवाजावर केळीचे खाबं उभे करून त्यावर दहीहाडंीसारखे बाधूंन ठेवीत. शथएटर गदीने फ लून जाई. 
सवाल-जवाबाच्या अभ्यासासाठी तमासशगराचं्याजवळ गं्रथाचंी गोठोडी असत. 

 
पठे्ठ बापूरावाचंा गं्रथाभ्यास दाडंगा होता. त्यानंी या बह श्र ततेच्या व खड्या िाशहरीच्या जोरावर 

आशि पवळाच्या नृत्यशनप ितेच्या चापल्यावर अनेक सामने प्रजकले. त्यानंा अंगठ्याचं्या व शगन्याचं्या 
अगशित शबदाग्या शमळत. 

 
पवळाच्या सहवासाने पठे्ठ बापूरावाचें कशवत्व अशधकच ख लत होते. रोज नवी लाविी लेखिीतून 

उतरे. लय आशि प्रास याम ळे त्याचं्या लावण्या ढंगदार, रंगदार बनत. रंगबाजीच्या लावण्यानंी लोक वेडे 
होत. भेशदकात ओवलेल्या आर्ध्यात्म्याने लोकाचंी मनं ख लून जात. त्याचं्या लावण्याचें म खडे महाराष्ट्रभर 
ज्याच्या त्याच्या म खी होऊन गेले होते. इतर म लखावरचे तमासगीर पठे्ठ बापूरावाचं्या लावण्यानंी आपल्या 
तमािात बहार उडवत. 
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त्या काळापासून आजपयंतही लोकाचं्या तोंडी असलेले उदाहरिावजा म खडे म द्दाम नोंदवीत 
आहे. 

 
‘शुभ मंगल चरर्ीं गर् नाचला।’ 
‘लवकर याव ेनसद्ध गरे्शा। आतमधी कीतणन वरून तमाशा।’ 
‘नको मक्का मनदना काशी। तुझा नारायर् तुजपासी।’ 
‘तू ऐक नंदाच्या नारी। काल दुपारी, यमुनेच्या नतरी गं।’ 
‘सोळा हजारात देखर्ी।’ 
‘नंद गोकुळी छंद लागला नाद गौळर्ीचा गे 
आधी नारायर् नवष्र्ू ओंकार मी अवतार तयाचा गे।’ 
‘मंुबई नगरी बडी बाका ’ 
‘गाडी आर्ावी भरुक्याची।’ 
‘ही नटरंगी नार। करी काळजात वार।’ 
‘लाखात अशी देखर्ी ’ 
‘तू गं कोर्ाची मदनमंजरी।’ 
‘नकती देवा, तू कठोर मनाचा। कोर्ाचे तू केले बरे। 
जे का तुझ्या भक्तीशी लागले नततुक्याचंी बुडनवली घरे।’ 
‘दसरा गेला। नदवाळी आता येईल उद्या परवा। 
राया मला जरतारी शालू। आर्ा पैठर्चा नहरवा॥’ 
 
पठे्ठ बापूराव यानंी शलशहलेली ‘प ण्याची लाविी’ ही ज्याच्या त्याच्या तोंडी झाली होती. ती अिी : 
 

पुण्याची लाविी 
 

आम्ही सातारवाले बनसी। नारी गोष्ट ऐक आमची॥ 
बोलू का तुजला॥ पनहल्या झपाट्याला तुला येरोड्याचा तुरंुग नदल्यावर। 
मुका घ्यायला हरकत कंची सागं मजला॥१॥ 
 
नवा जुना मोदीखाना। वानवडीला तोफखाना। नजमखाना सर्ासाठी 
खेळायला॥ घोडेपीर नालपीर ताबूताचा कवड्या पीर। भोऱ्याचा डोला 
चल जाऊं पाहयाला॥२॥ 
 
आईतवार पेठ। साऱ्या पुण्यातं घमघमाट। नतथुन मंडईच्या गेटापोत्तर 
हद्द धरूनी॥ मार्णकटचा रस्ता। पुढें जातो कसा कसा। देतो रास्तयाच्या 
पेठेचानह कागद करूनी॥३॥ 
 
नतथुन पुढें गोसावीपुरा। स्टेशनवरचा बाजार सारा। येरोड्याचा पसारानह 
देतो नलहूनी॥ चचचवडच्या स्टेशनावरला। बाधुंन ठेवला बगंला चागंला। 
रंगमहाल तयार केला रंग देऊनी॥४॥ 
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तुझ्यासाठी दारे्आळी। खरेदी केली संध्याकाळी। चोळखर्ाची गल्ली ती 
पेठ भवानी॥ मोतीचौकापासुनी थेट। बुधवाराची गुजरी दाट। 
नशवाय मीठगंज नीट दोरी लावुनी॥५॥ 
 
कसबा देतो कबजेगाहार्। नारायर् पेठ तारर् गाहार्। वेताळ पेठेवरती 
देतो दस्त नवा॥ पाहून तुझी हूल। नारी मोठी झाली भलू। 
तुला देतो लकडीपूल। नतथे चागंली हवा॥६॥ 
 
टेलीफोन करतील। चोर लोक धरतील। रात्री गव्हनणरच्या बगंल्यावरती 
लागला नदवा। मोटारगाड्या चालतील। यंते्र मार्सावार्ी बोलतील। 
आर्खी ननजीव नचत्रें हालतील बघशील देखावा॥७॥ 
 
सदरबाजार पाहंू चला। लष्करात येऊ चला। वानवडीच्या मदैानात तळ 
द्यावा॥ शतीचा घोडा लावा। वाटेल तेवढा पैसा घ्यावा। बच्चचू्या 
आड्ड्ड्यामधी बेवडा प्यावा॥८॥ 
 
रुस्तुमचहद हामजेखान। बाबूमीया पहीलवान। गुलाम दस्तगीर आता झाले 
सवाई॥ पनहल्या झपाट्याला थेट। भाली केली गरे्श पेठ॥ 
तालमीच्या गेटाजवळ होईल हवाई॥९॥ 
 
सदानशव पेठेमधीं। माडंव घालंू थाटामधीं,। लग्न करंू ऐटीमधीं। नतथें 
आपलं॥ नाव तुझं पवळी। आम्ही केली सवळी। हें लोकाचं्या डोळ्यातं 
भारी खुपलं॥१०॥ 
 
पुर्ें झालं जुनं। आता ंमंुबईच्या कमईनं। तळघरी तुझ्यासाठी माल 
भरला॥ सरकार फाळा येईल। रयत सारी खुषींनीं देईल। नळाचें पार्ी 
नेमके येईल घरला॥११॥ 
 
गरत मोळा ठेवलीस। आब्रनेू चालसील। तर नावाजतील ठाई ठाई॥ 
उगीच दारू पेशील। बडबड करशील। तर नाहीं खपर्ार दाडंगाई॥१२॥ 
 
आगाड्याचे बगाडे। गाड्याचें रुमर्ें। कवठेवाल्यानं घोडं जुपलं॥ 
तोंडघशीं पडलं दाताड मोडलं। फरासखान्यामध्यें नाव नटपलं॥१३॥ 
 
गरतीचा मोळा। ठेवशील सगळा। म्हरू्न पडद्याच्या आड जपलं॥ 
दे माझं घोंगडं। हें तुझं लुगडं। नतनपाट चटई घे तुपलं॥१४॥ 
 
लाखाची बासुंदी। फुकाची झाली। काळं कुतं्र एक आता ंटपलं॥ 
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दारूची बाटली। वकताना गाठली। वकीलाच्या फीसाठी चीट ओपलं॥१५॥ 
 
तर्तर् करशील। भर्भर् नफरशील। गर्गोत करतील नवलाई॥ 
बायकाची आक्कड। नजरनवली फक्कड। पठे्ठ बापूराव कवी गाई॥१६॥ 

 
प ण्यात पगडीवाली ब्राह्मिमंडळीही पठे्ठ बापूरावाचं्या तमािाला येत. अनेक जािती मंडळी हजेरी 

लावीत. त्यानंी एका लाविीत म्हटले आहे, 
 

‘माझ्या तमाशाच्या कीतणन काळी। 
बसले कोर् कोर् सभा मंडळी 
सूयण कुळी आनर् सोम कुळीचे 
यादववशंी बळी बळी!’ 

 
बापूरावाचं्या िाशहरीला नवे नव ेध मारे फ टत होते. मोठ्या आत्मशवश्वासाने त्याचं्या लेखिीला तेज 

प्राप्त झाले होते. स्वतःबद्दल आशि स्वतःच्या कशवत्वाबद्दल अशभमानपूवगक उद गार ते लाविीच्या िवेटी 
नोंदवीत. 
 
ते म्हित, 

 
‘माझ्या मतीचा प्रकाश कैसा 
बारा कळेचा सूयण जैसा!’ 

 
तसेच 

 
‘पठे्ठ बापूराव कनवची धाटी 
बहु नजल्ह्यावर वाजली घाटी 
पठे्ठ बापूराव कवीचा जडाव 
मोतयाची जाळी! 
टाकी कोंदर्ामध्ये अक्षरें 
मानर्काचं्या ओळी! 

 
असा त्याचं्या कवनाचंा जडाव असे. 
 

आशि 
 

‘पठे्ठ बापूराव कवीच्या लहरी। 
नबलवरी चदंन। 
जर्ू मलयनगरी।’ 
‘पठे्ठ बापूराव कवी करी खासी 
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जर्ू बावनकसी सोन्याच्या राशी। 
जर्ू का मालपुवा!’ 
‘म्हरे् पठे्ठ बापूराव कवी कटावी अशी 
नवी तलवार नंगी जी जी। 

 
‘पठे्ठ बापूराव कनव पटवधणनी। चालू रंगनवली ती दर नदनी 
काढून समशरे ती एक नंगर्ी। मदानी बार्ा खरा’ 
‘पठे्ठ बापूराव कवीचा सजा। जडर्ी जडल्या प्रलय नवजा।’ 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या लेखिीची धाटी अिी ओजस्वी होत चालली होती. चटका लावीत होती. मराठी 

मनात जाऊन ठसली होती. म्हिूनच या वेड्या स्स्थतीचं विगन बापूराव करतात, 
 

‘पठे्ठ बापूराव कवीच्या अकलेला। 
मी बाई आपला संसार नवकला।’ 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या तमािासाठी रशसक असे आवडीचे झाले होते. 
 

‘पठे्ठ बापूराव कवी बाई गं जी 
पठे्ठ बापूराव कवीशी हाळद खेळली ग जी।’ 

 
पठे्ठ बापूराव कवीच्या तमािाला जिी दृष्ट लागावी अिी हळद लागली होती. त्याचंा तमािा फड 

सवगत्र द मद मत होता. 
 
याच वळेी कोल्हापूरच्या राजषी िाहू महाराजांच्या कानावर पठे्ठ बापूरावाचं्या तमािाबद्दल खूप 

चागंली वाता पडली. त्यानंी त्याचंा तमािा करवीर नगरीला बोलावला. 
 
खास शनमंत्रि शदले गेले. 

 

❧ 
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७. लोकराजा शाहू महाराजानंी गौरणवलेला लोकशाहीर 

 
राजषी िाहू महाराज यानंी आपल्या अल्पाय ष्ट्यात प्रजेच्या कल्यािासाठी अनेक स धारिा केल्या. 

सवांगीि जडि करण्याचा यिस्वी प्रयत्न केला. ते जािते आशि अष्टावधानी व चत रस्र राजे होते. 
उपेशक्षताचं्या जीवनात चैतन्य शनमाि करण्याची धारिा त्यानंी र्ध्येय म्हिून स्वीकारली होती. सवग कलाचंी 
त्यानंा शवलक्षि जाि होती. त्यानंी कोल्हापूरला तर खऱ्या अथाने कलापूर केले. कलानंा आशि 
कलाकारानंा उदार आश्रय शदला. कलावतंानंा प्रोत्साहन शदले. संगीत, नाट्य, शिल्पकला, शचत्रकला, 
वादनकला, मल्लशवद्या इत्यादी कलाचंा तर वैभवाचा काळ शनमाि झाला. राजषी िाहू महाराजाचं्या 
प्रोत्साहनाने कलामहषी आबालाल रहमान, बाबरूाव पेंटर, लहरी हैदर, बालगंधवग, िकंरराव सरनाईक, 
गोप्रवदराव टेंबे, अलाशदयाँ खाँसाहेब, केसरबाई केरकर इत्यादी त्या त्या के्षत्राला संजीवनी देिारे थोर 
कलावतं शनमाि झाले 

 
महाराजानंी नाटक मंडळी, सत्यिोधक जलसे, तमािा, िाशहरी यानंा प्रशतष्ठा प्राप्त करून शदली. 

राजषी िाहू महाराजानंी भाऊ फक्कड या तमासशगराला अत्यंत आदराने आश्रय शदला. लहरी हैदर या 
लाविीकार िाशहराला जवळ बाळगले. १९०८-९च्या दरम्यान तमािा के्षत्रात चमकिाऱ्या िाहीर पठे्ठ 
बापूराव यानंा खास म ंबईहून बोलावनू घेतले. त्याचंा तमािा राजदरबारात भरशवला. पठे्ठ बापूराव यानंी 
‘मीठा रािी’ हा आपला वग िानदारपिे सादर केला. त्यावळेी स्वतः महाराज आशि रािीसाहेब फारच 
खूष झाल्या. बापूरावानंी त्यावळेी ‘कोल्हापूरची लावर्ी’ भावपूिगपिे सादर केली होती. 

 
ती ‘कोल्हापूरची लाविी’ अिी: 
 

कोल्हापूरची लाविी 
 
मनैत्रर्ी स्वरूप-नचनत्रर्ी। कोमल-गानत्रर्ी। बोल मागे नफरूनी। 
आम्ही पठे्ठ बापूराव कवी आहे ग कुलकर्ी॥१॥धृ॥ 
 
गावं आमचे ग कोल्हापुर। न करवीर शहर की संगमावर पचंगंगेच्या। 
जरीपटका भगवा झेंडा खुर्ा तया आमच्या॥२॥ 
 
नदली अटक गंगाथडी। पाजली पार्ी घोडी। 
अबूच्या गं पहाडी। छावण्या नगलच्याच्या। 
दाही नदशसे पळवनूी लावल्या पलटर्ी गं तयाचं्या॥३॥ 
 
मराठ्याचा गं भगवा झेंडा। झळके नऊ खंडा। 
शत्रचु्या गं तोंडा। पठार् रोनहल्याच्या। 
नदल्या ढाला मदैानी गं तोफा झंुजी काबुलाच्या॥४॥ 
 
मराठ्याची ग पनहली गादी। दनक्षरे्मधी। 
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अनानद ग नसद्धी। कटारी नजवावरच्या। 
श्री छत्रपनत ग राजाच्या नशवाजी दनक्षर्च्या॥५॥ 
 
आम्ही माडंचे बसर्ार। दलातं घुसर्ार। 
नाही नभर्ार संकटी कोर्च्या। 
घोरपडी लानवल्या नकल्ल्या मावळी कोकर्च्या॥६॥ 
 
पचंवीस हजार फौजेचा। जमाव मौजेचा। 
केला हो साचा। लढाई माझ्या मनच्या। 
संग्राम करूनी उतरनवल्या परी आस्माच्या॥७॥ 
 
पाहुनी पराक्रम माझा। चजकूनी झुंजा। 
लानवल्या ध्वजा। रर्ागर्ावंरुनी। 
तुझा सुकुमार चेहरा पाहता नेतं्र गेली नदपूनीं॥८॥ 
 
नको धरूस आढी मनामधी। जलदी कर आधी। 
घोड्याला ग चदंी। द्यावी नीट करुनी। आम्ही पठे्ठ बापुराव कवी आहे 
ग कुलकर्ी॥९॥ 
 
पठे्ठ बापूरावाचंा तमािा राजषींना बेहद्द आवडला. त्या कलेचा कदरदार असिाऱ्या शदलदार 

राजानंी सोन्याची सलकडी पठे्ठ बापूरावाचं्या हातात घातली.जरीपटका बाधंला आशि गौरव केला. 
पवळाला तर सोन्याचे दोन तोडे बहाल केले. लोकराजा िाहूमहाराजानंी दरबारात गौरवाची थाप पाठींवर 
मारल्यावर पठे्ठ बापूरावानंा अशधकच स्फूती शमळाली. पठे्ठ बापूरावाचें कोल्हापूरवर आधीच पे्रम जडले होते. 
अनेक लावण्यातं त्यानंी कोल्हापूरबद्दल काळीजमायेने अशभमान आशि आदर व्यक्त केला आहे. राजषी 
िाहू महाराजाचंा पे्रमळ वरदहस्त लाभलेले आशि बापूरावाचें जवळचे स्नेही िाहीर लहरी हैदर यानंी 
त्यावळेची आठवि शलहून ठेवली आहे. त्यात ते म्हितात, 

 
‘त्या सनातनी ज न्या काळात राजषी िाहू राजाचें उते्तजनाम ळे िाशहरी वाङ्मयाद्वारा ं बह जन 

समाजाची सेवा करिेची संधी दैवयोगाने मला शमळाली असल्याने करवीर नगरीत कशवराज पठे्ठ बापूरावांचे 
प्रथम आगमन माझ्याकडेच झाले व त्यानंा कोल्हापूर म क्कामी िाहू छत्रपती राजेमहाराज याचें दरबारी 
शदवािखान्यात ‘मीठारािी’ हा वग करण्यास लावला. रािीसाहेब व राजेसाहेब बेहद्द खूष झाले. तो काळ 
१९०८ ते ९ असावा. कोल्हापूर म क्कामी मीठारािीचे अनेक प्रयोग झाले. लोक बेहद्द खूष झाले. वो राजे 
रजवाडे का जमाना क छ और था! पठे्ठ बापूराव व पवळा बाईला पहाण्याकशरता स्त्री-प रुष येत असत. त्यानंा 
िक्य ते सवग प्रकारचे हार्थदक सहकायग केले आशि त्याम ळे त्याचं्या अशभजात रसवतंीने रसरसलेल्या 
करवीरच्या कलाशप्रय मावळ-मराठी म लखात चागंलीच कीती पसरली’, (भेशदक लावण्या, भाग ३, पान 
६) अिा पठे्ठ बापूरावाचं्या कीतीचा डंका वाजत असलेल्या तमािाचे खेळ कोल्हापूर, बेळगाव, क रंुदवाड, 
सागंली, जमप्रखडी, कऱ्हाड-सातारा या भागात व खेडोपाडी होत राशहले. 
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ज्या कोल्हाप रात पठे्ठ बापूरावानंी क स्त्याचंा फड प्रजकून शमळालेल्या दोनि ेरुपयावंर तमािाचा 
फड उभा केला होता, त्याच कोल्हापूरच्या राजदरबारानं सोन्याची सलकडी बहाल करून सन्मान केला 
होता. या जनकल्यािाचे व्रत घेतलेल्या कोल्हापूरबद्दल व पशरसराशवषयीचे उल्लेख अनेक लावण्यातं केले 
आहेत. ते ‘धान्याच्या लावर्ी’मर्ध्ये म्हितात, 

 
पुण्यापासूनी कोल्हापुरी कृष्र्ा थडीवरी 
आहे महशूर चहु, मुलखात काळ्या जनमनीत 
पीक येते भारी।’ 

 
अिी इथली मातीची कूस. इथल्या मायमातीतील दैवदैवतंही अक्षय वर देिारी. 
 
‘समग्र तीथांची लाविी’त सागंतात, 
 

‘प्रथम गेले करवीर कोल्हाप री। 
लक्ष्मी प जली रंकाळयावरी। 
पचंगंगा प्रयागके्षत्री म्या वसंा प जला 
ग लाल खोबरे उधळीले म्या जोतीबाला। 

 
‘तात्या बापू’च्या फासगमर्ध्ये ते फाकडेबाजपिे शलशहतात, 
 
‘तात्या बापूचा जमाव फाकडा। मराठी िाही कोल्हाप री आकडा गं। 
म ंडािाला उरफटा शतडा। पेच वाकडा ग आगं नागी!’ 
 
‘आम्ही िूर शिपाई लढाई प्रजकली पि केव्हा?’ या ओजस्वी लाविीत रिसंग्रामाचे विगन ते असे 

करतात, 
 

‘गड पन्हाळा ज्यावळेी झ ंजला गे। 
गाजीवली रिी म्या तलवार सागंतो त जला गे। 
झाली अगदी गडद संर्ध्याकाळ शदवस नारी म जला गे 
मग रिातला रिखाबं जाऊन आम्ही प जला गे।’ 

 
‘एका संगीत पदा’मर्ध्ये ते विगन करतात, 
 

‘करवीर नगरीचे आम्ही सौदागर शनघालो। 
शनघालो सफर कराया। 
झाज मोत्याचे खरेदी केले आम्ही। आलो माल उतराया।’ 
 
एका ‘बोधपर’ कवालीत ते सागंून टाकतात, 
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‘पठे्ठ बापूराव कवीचा जडाव। बोधपर घडि दािेदार 
कोल्हापूरची चाल। मराठी समले सोडी चार।’ 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या काळात तमािा हेच लोकरंजनाचे प्रभावी मार्ध्यम होते. खेड्यापाड्यतल्या जत्रावंर 

तमािाचें आकषगि असे. अिा तमासशगराचंी नाव े बापूरावानंी ‘सौंगडी’ या गवळिीत रचली होती. त्या 
नामावलीत 

 
‘आब्या येयेऱ्या आशि सख्या ज नऱ्या, स भान्या कोल्हापूरचा गे,’ अिा रीतीने उल्लेशखत केली 

आहेत. 
 
बापूरावानंी ‘श्रीगिेिा वदंना’साठी शलशहलेल्या ‘धीमप्रागं’ या गिामर्ध्ये दैत्यािंी भवानी लढते, 

द ष्टानंा दंडि करते असे विगन करीत असताच, 
 

‘या रतनानगरीवर स्वारी। बटू भरैव नहमये िारी 
दनक्षर् िीप कोल्हापुरी। मी उजळीला डोंगरीभरी 
या करवीर शहरीच्या पुरी। अक्षय डंग डंग डंग.’ 

 
असा पौराशिक संदभाचा उल्लेख केला आहे. 

 
पठे्ठ बापूरावानंा कोल्हापूरच्या या ‘कलानगरीने’ खूप प्रोत्साशहत केले होते. कोल्हापूरच्या 

पशरसरावर त्याचंा जीवभाव होता. त्याचं्या लेखिीला इथल्या िक्ती, भक्ती आशि नीतीने स्फ रि चढे. 
त्याचं्या तमािाला महाराष्ट्रात लोकमान्यता शमळाली, पि ‘राजमान्यता’ शमळाली ती येथेच. त्याचं्या 
स्फूतीचा मूळ स्रोत इथलाच होता. 
 

❧ 
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८. पठे्ठ बापूराव आणि पवळातील मतभेद 
 

म ंबईबाहेरच्या शफरतीवरून पठे्ठ बापूरावाचंा तमािा म ंबईला आला. खेळ जोरात स रू झाले. 
पैिाचा पाऊस पडत होता. रशसकानंा मनम राद आनंद लाभत होता. पठे्ठ बापूराव व पवळा यानंा ऐन 
ऐश्वयाचे शदवस लाभले होते. बापूराव सोन्यानाण्याचे छंदी होते. अंगावर खूप दाशगने घालत. उंची 
वस्त्राचंा पेहराव चढवत. मनमौज करीत. पवळाही सोन्यानं शपवळी झालेली असायची. जोडा िोभनू 
शदसायचा. दोघे स्व्हक्टोशरयातून शफरत. हौसमौज करीत. ऐषआरामाने राहात. ‘स ख लोळे दारी’ अिी 
स्स्थती होती. पठे्ठ बापूरावाचं्या लेखिीवर पवळाच्या सहवासात मोहर फ लला होता. पवळाच्या नृत्यक िल 
नाज क पदरवाने रशसकानंा बेहोष केले होते. रुबाबदार पठे्ठ बापूराव आशि रूपवान पवळा याचंी दृष्ट लागेल 
अिी जोडी मराठी कलावेड्या मनावंर अशधराज्य गाजवीत होती. 

 
पठे्ठ बापूरावाचंा स्वभाव खर्थचक होता. मनात आले की िभंर रुपयाचं्या नोटीत गाजंा भरून 

ओढीत. गरजू तमािा कलावतंाचंी गरज भागवीत. पठे्ठ बापूरावानंी आपल्या लाविीत 
 
‘पठे्ठ बापूराव कनवची अनवश्राम फडकत राहे ध्वजा। 
नऊ ताळी वाड्यावर, चौताळी सज्जज्जयावर वाजतो सदा रर्बाजा।’ 
 
अिा तऱ्हेचा बहर होता. 
 
पि पठे्ठ बापूरावाचं्या कलंदर स्वभावाम ळे त्यानंा चैन जडली होती. हळूहळू पवळाचे आशि पठे्ठ 

बापूरावाचें मतभेद होऊ लागले. पठे्ठ बापूरावाचें चशरत्र व आठविी सागंत असता गोप्रवद डागें यानंी एका 
प्रसंगाचे शचत्र रंगशवले आहे. 

 
‘पवळा, बापू वगैरे सवग मंडळी म ंबईस बटाट्याचे चाळीत रहात होती, तमािा होता ‘बॉम्बे 

शथएटर’ला. तमािाच्या बारीत उभे राहाताना बापूराव भरजरी आशि अमोल असा फेटा बाधंीत. तमािाला 
वळे होऊ लागला आशि बापूराव शवचार करू लागले. अखेर शवचारान्ती त्यानंी पवळाचे बाहेर असलेले 
जरीचे शहरवे पातळच फेटा म्हिून बाधंले आशि ते शथएटरवर आले. 

 
घंटा खिखिल्या. पडदा दूर झाला. सारे पे्रक्षक चशकत होऊन बापूरावाचं्या शिरोभषूिाकडे पाहू 

लागले. शिट्या वाजू लागल्या. पे्रक्षक उल्हाशसत झाले. तेव्हा क ठे पवळाचे लक्ष बापूरावाचं्या या शहरव्या 
फेट्याकडे गेले आशि ती स्तब्ध उभी राशहली. बापूरावंानंी गाण्याकडे लक्ष न देता, ‘तू माझ्याकडे काय 
पहातेस?’ असे शवचारले. 

 
शतने उत्तर शदले, 
 
‘हा फेटा अगदी माझ्या शहरव्या पातळासारखा शदसतो गडे?’ शवनोदब द्धीच्या बापूनंी साशंगतले, 
 
‘अगं माझा फेटा सापडेना, म्हिून आता रात्री मारवाड्यास उठवनू, जादा पैसे देऊन नवीन फेटा 

घेऊन आलो आहे बारीसाठी.’ 
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‘त म्हाला नेहमी पैसे खचग करायला पाशहजेत, अिी ध ळधाि केल्यावर सारे सोने, घरदार सारे सारे 
ध ळदािीत जाईल.’ पवळा शचडून बोलली. शतला उगीच केलेला खचग आवडत नसे. आशि पठे्ठ बापूराव तर 
या गोष्टीशवरुद्ध. रोजचा शकरकोळ खचग (त्या काळच्या प्रकमतीत) २० ते २५ रुपये असे. 

 
शतने या शनशमत्ताने बापूरावाचंी चागंलीच हजेरी घेतली. त्यानंा टाकून बोलली. स्वाशभमानी 

बापूरावानंा हा उपमदग शगळून गप्प बसावे लागले. दोघाचंी क रबूर या ना त्या कारिाने वाढतच चालली. 
वादशववाद होत राशहले. मतशभन्नता वाढत चालली. 

 
म ंबईहून तमािा फड प ण्याला आला. तमािाचा लौशकक चढता-वाढताच होता. रशसकाचंा लोभ 

शिगेला पोचला होता. तमािा-िौशकनाचें पे्रम शमळत होते. पि पठे्ठ बापूराव आशि पवळा यांच्यात द रावा 
वाढत चालला होता. मनामनामंर्ध्ये अंतर पडत चालले होते. पवळावर सारं आय ष्ट्यच बहाल केलेल्या 
कलावतं बापूरावानंा असं अंतर पडत जाि ंअसय होत होतं. ते अस्वस्थ बनत चालले. त्याचंी मानशसक 
क चबंिा होऊ लागली. त्यातून त्याचंा स्वभाव शचडशचडा बनत गेला. 

 
महाराष्ट्राचा दौरा करून, अफाट लोकशप्रयता शमळवनू, प ण्यात खेळ करीत असलेला हा तमािा 

रशववार पेठेतील सतरंजीवाला चौकातील शथएटरात चालू होता. खेळ संपला की सारे कलाकार, 
साथीदार शथएटरवरच झोपत. सारी मंडळी तेथेच म क्काम करीत. पवळाही आपल्या आत्याबरोबर तेथेच 
शवश्रातंी घेई. 

 
एके शदविी तमािाचा खेळ संपला. कलाकार, इतर मंडळी आपापल्या शठकािी शवसावली. 

पवळाने आपल्या अंगावरील सवग प्रकमती दाशगने उतरले. रंकेत ठेवनू क लूप घातले. उकडत होते म्हिून 
आत्यासह ओसरीवर हवते झोपली. सारे सामसूम झाले. 

 
पवळा सकाळी उठली. पहाते तो रंक उघडीच. क लूप तोडलेले, उलथापालथ केलेली. पवळाला 

िकंा आली. शतने रंक पाशहली. शतला काही स चेना. शतला सारे शहरावले गेलेले पाहून धक्का बसला. शतने 
पोशलसातं तक्रार नोंदवली. नामाशंकत पवळाचे दाशगने गेलेले पाहून पोशलसानंाही सहानभतूी वाटली. 
त्यानंी कसून तपास केला. चोर सापडला. चोरांची नावे कळल्यावर पवळाला प न्हा धक्का बसला. चोर दूरचे 
नव्हते. जवळचे होते. शतच्या फडातील साथीदारच होते. ती चकीत झाली. आपल्याच मािसानंी केलेला 
तो शवश्वासघात होता. 

 
पवळानं शवचार केला, 
 
‘आपलीच मािसं. त्यानंीच दगा शदला. हे तर आपल्या तमािातील साथीदार. त्यानंा सजा झाली, 

की आपला फड फ टेल. बदं पडेल. आर्थथक न कसान होईल,’ अिी शतला भीती वाटली. शतनं पोशलसातं 
अजग शदला. केस काढून घेतली. आपली काहीच तक्रार नाही, असं शतनं साशंगतलं आशि शवनंती केली, 

 
‘आपल्या साथीदाराजंवळ सापडलेले दाशगने शवकावते. येिारे पैसे अनाथालयाला द्यावेत.’ 
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पवळानं तोडगा काढला. आपला फड वाचशवण्याचा शतनं प्रयत्न केला. पि शतचे मौल्यवान दाशगने 
गेले ते गेलेच. म ंबईची ही पट्टरािी अक्षरिः लंकेची पावगती बनली. 

 
पठे्ठ बापूरावानंा हे आवडले नाही. दोघाचें भाडंि झाले. मतभेद शवकोपाला गेले. या दोघा कलंदर 

कलावतंाचंी समजूत कोिी व किी काढायची? अिा रागाच्या भरात पवळानं मनािी शनिगय घेतला. ती 
अचानक शनघून गेली. ती कोठे गेली, किी गेली, केव्हा गेली ते कळलेच नाही. बापूरावानंी खूप िोधली. 
कोठे शदसली नाही. त्यानंा धक्का बसला. ते सैरभरै झाले. पवळा परतली नाही. फड बदं पडला. 
बापूरावाचं्या पायाखालची जमीन हादरली. बापूरावाचंी पवळा ही त्याचंी स्फूती होती. पे्ररिा होती. त्यानंी 
शतच्यावरून शकतीतरी लावण्या रचल्या होत्या. त्यानंा नवी नवी कवने स्फ रली होती. शतच्या सहवासात 
त्याचंी लेखिी अनोख्या ढंगाच्या शनत्य ताज्या लावण्या शलहून जाई. बापूरावाचंा सारा जीव शतच्यात ग ंतला 
होता. तमािा कलेसाठी त्यानंी घरदार सोडलं होतं. संसार मोडला होता. नृत्याशनप ि अिा पवळा या 
नृत्यागंनेसाठी अंतरंगाने महारही झाले होते. त्यानंी जगाची तमा बाळगली नव्हती. पवळाच्या जाण्याचं 
बापूरावानंा तीव्र द ःख झालं. त्याचंी काव्यगंगा आटली. महाराष्ट्रभर गाजलेला पठे्ठ बापूरावाचंा तमािा बदं 
झाला. तमािाला वैभवाच्या शिखरावर नेिारी लोककलेच्या मंशदरातील जोडी फ टली. सवग बाजूने अटळ 
अिी पोकळी शनमाि झाली. एका लोकिाशहराच्या डफावरची थाप बदं पडली. बापूराव या शवयोगाने 
हादरून गेले. त्याचंी प्रशतभाच रुसली. 

 
त्याचंी प्रशतभा रसरिीत होती. त्यानंीच म्हटल्याप्रमािे, 
 

‘हटयोगी आम्ही पठे्ठ 
बापूराव कवी मोठे 
कलगीवाले गजर उठे 
ढंग लुटे जगी पटले की 
जडतवाची लड 
जर्ू पन्हाळ्याचा गड!’ 

 
असे त्याचें जडाव असत. त्याचं्या या काव्यभेरीवर लोक ल ब्ध झाले होते. पि पठे्ठ बापूराव शजच्यावर ल ब्ध 
झाले होते, तीच त्याचं्यापासून द रावली होती. 

 
‘लागलो छंदा! सुचेना धंदा 
सदा लागला जीव घोरा गे! 
वडेा मी झालो पाठी लागलो 
नको मनामधी धरू कुरा गे!’ 

 
अिी त्याचं्या मनाची तगमग झाली. शपसं लागाव ंअसं झालं. 
 

‘मनैा तुझा खासा लागला छंद 
झोप नाही नयनाला! 
धंदा केला बंद 
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ठार् मान जेनव नचत्र---- 
रोनखले ऐसा तुझा चेहरा 
माझ्या नजरेपुढे नफरे गरगरा 
नवसरून गेलो संसाराचा 
झाला मातेरा 
शतेीभाती पडून रानहली 
गोराढोराचं्या वाजल्या तीन तेरा! 
मोरावार्ी झुरर्ी लागलो!’ 
‘फंची पटाईत आम्ही कवीश्वर 
अक्कल आहे माझी थोडी 
परी मारली उडी मेरूवरुनी 
एक एकाहुनी एक चढी!’ 

 
अिी मेरूवरून उडी मारण्याची शहम्मत ज्याचंी ते कवीश्वर पठे्ठ बापूराव प रते कोसळले. बापूरावाचं्या 
मनाची अवस्था या कवनात मूर्थतमंत अिी साकारली आहे. 

 
पवळा गेली. बापूराव एकाकी पडले. 
 
पवळा आपल्या गावी गेली. शहवरगावात जाऊन राशहली. पवळा पठे्ठ बापूराव यानंा सोडून गेल्याची 

घटना पवळावर भाळलेले मारुतीराव पाटील कवठेकर यानंा कळली. मारुतीराव पाटील हे पवळावर 
मोशहत झालेले रशसक होते. ते शतच्याबरोबर म ंबईतही काही काळ राशहले होते. 

 
पवळाच्या लावण्यावर व अदाकारीवर खूष असलेले मारुतीराव पाटील हे मूळ कृष्ट्िाकाठचे. 

कृष्ट्िेच्या तीरावर कवठे मसूर म्हिून गाव प्रशसद्ध आहे. कृष्ट्िाथडी ही समृद्ध. ऐसपैस शहरवागार असा 
पसरलेला म ल ख. मारुती पाटील याचंं घरािं तसं तालेवाराच.ं खानदानी. थेट बडोदा सरकारच्या 
घराण्यापयंत नातेसंबधं. वाडा म्हिजे आत एक छोटं गाव वसेल असा. कृष्ट्िा काठी भरपूर जमीन होती. 
धनदौलत होती. या वाड्याचा दबदबा होता. मसूरच्या पेठेत व्यापारी पेढी होती. व्यापार वाढलेला होता. 
पेढी भरभराटली होती. आगगाडीने प ण्यािी व्यापारी संबधं जोडले होते. शतथल्या रशसक व्यापाऱ्याचं्या 
संगतीने तमािाची हौसमौज करण्याची संगत जडली. त्या काळी तमािा हेच सवगत्र करमि कीच ंमनपसंत 
असं साधन होतं. मारुती पाटील प्रथम शवरंग ळा म्हिून तमािाला जाऊ लागले. नंतर िौकीन बनले. 

 
मारुती पाटील पैलवानी बारं्ध्याचे, उंचप रे आशि देखिे होते. पवळाचीही त्याचं्यावर मजी होती. 

म ंबईत असताना तर पवळा इतर वेळी मारुती पाटील याचेंकडे असेल आशि तमािाच्या खेळाच्या वळेी 
म्हिजे संर्ध्याकाळी ७ ते रात्री १ वाजेपयंत फडात काम करण्यासाठी बापूरावाचं्या बरोबरीने असेल असा 
ठराव पवळा, पठे्ठ बापूराव आशि मारुती पाटील याचं्यात झाला होता. काही शदवस गेले आशि पवळा व 
मारुती पाटील याचं्यात काही गोष्टींवरून खटके उडू लागले. अखेर मारुती पाटील आपल्या गावी येऊन 
राशहले. 
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पवळा पठे्ठ बापूरावालंा सोडून आपल्या गावी गेल्याचे मारुती पाटील याचं्या कानावर आले. तमािा 
फड बदं असल्याचे कळले, तेव्हा ते शतला भेटण्यासाठी गेले. वाघापूरला माधवराव स तार पैलवान होते. 
त्याचें आशि पवळाचे पूवीपासूनच जवळचे संबंध होते. मारुती पाटील वाघाप रात माधवराव स तार (घोलप) 
यानंा भेटले. त्यानंी माधवरावानंा परोपरीने समजावनू साशंगतले. पवळाला म्हिाले, 

 
‘तू माझ्याबरोबर चल. प न्हा फड उभा करु.’ 
 
पि पवळा तयार होईना. माधवरावानंी मर्ध्यस्थी केली. नव्याने फड उभा राहात असेल तर 

कलावतं म्हिून पवळाच्या दृष्टीने चागंली गोष्ट होती असे त्यानंा वाटले. त्यांनी पवळाला समजावले. पवळा 
तयार झाली; पि शतने एक अट घातली. ती मारुती पाटील यानंी म्हिाली; 

 
‘माझे चोरीला गेलेले पैसे, दाशगने तयार करून देिार असाल, तमािाचा नवा फड मला हवा तसा 

खचग करून तयार करून देिार असाल, तर मी यायला तयार होईन.’ 
 
मारुतीराव पाटील यानंी पवळाने घातलेल्या अटी मान्य केल्या. पवळा मारुती पाटील 

याचं्याबरोबर शनघाली. नवा फड शतला हवा तसा उभा करून शदला गेला. 
 
शजच्यासाठी सारे आय ष्ट्य पिाला लावले, ती लावण्यवती पवळा पठे्ठ बापूरावाचं्यापासून 

द रावल्यावर त्याचं्यावर आकाि कोसळल्यासारखे झाले. त्याचंा साऱ्या जीवनश्रद्धावंरील शवश्वासच 
उडाल्यासारखे झाले. त्यात जीवनाचा अखेरचा काळ. एकाकीपिा तर त्यानंा खायला उठे. मािसात 
रमिारा, कलेवर पे्रम करिारा आशि जे स्वीकारले त्याच्यािी ठामपिे एकरूप होिारा तो एक कलंदर 
कलावतं होता. त्यानंा पवळाशिवाय जगि ंअसय झाले. 

 
‘थाट पाहुनी लंपट झालो 
भलूुनी गेलो स्वरूपाला 
दानगन्याने मढवीन तुला 
मोती खेळवीन भागंाला’ 

 
तसेच 

 
‘झालो नदवाना, कोर्ाची मैना 
तुझा तीर नैनाचा लागला 
काढोनी भरुका, मारोनी मुरका 
द्यावा एक मुका चागंला’! 

 
असे शदवाने झालेले पठे्ठ बापूराव शमरजेला जायला ज्या आगगाडीच्या डब्यातून शनघाले होते, त्या 
आगगाडीच्या डब्यातच पवळा आशि मारुती पाटील-कवठेकर चालले होते. शवशचत्र अवस्था नशिबी 
आलेल्या, आशि अगशतक बनलेल्या पठे्ठ बापूरावानंा पवळा स्वतःची ‘स्वतंत्र बारी’ घेऊन कराड भागात 
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खेळ करायला शनघाल्याचे कळताच बापूरावाचं्या जीवाची तगमग झाली. अमोल कवने रचिाऱ्या पठे्ठ 
बापूरावानंा अखेर- 

 
‘आसौनी फैर्ा, झाली दैना, जीव घोरानी लागला’! 
 

असे म्हिाव े लागले. पवळा द रावली. आपला फड बदं पडला. बापूराव चैतन्य हरवल्यासारखे झाले. 
त्यानंा काही स चेना. काही रुचेना. 

 
‘नचमर्ीसाठी मी झालो वडेा नदवार्ा 
असून मोती दार्ा चतुर शहार्ा! 
अन्न खावनेा, पार्ी नपवेना, झोप नाही नयना 
तया नदवशी गाडीमागे पळून पळून फोड आले 
नवचाराव ेकोर्ा! 
 

अिी शवशचत्र अवस्था बापूरावाचं्या नशिबी आली. शमरजेला शनघालेले बापूराव त्याच डब्यात बसलेले होते. 
ताकारी स्टेिनवर पवळा गाडीतून उतरू लागली. पि बापूरावानंी शतच्याकडे रेठऱ्याला दोघानंी शमळून 
जायचा हट्ट धरला. पि ती ताकारीवरच उतरली. बापूरावही शतथेच उतरले. बापूराव बेचैन होते. त्यानंा 
पवळाशवना सारं स नं वाटू लागलं. त्याचं्याजवळ म ंबईहून पावती करून आिलेली चार जरीची पातळं 
होती. त्याचं्या त्या शवमनस्क अवस्थेत एक कल्पना त्यानंा स चली. बारी स रू होिार होती, तेव्हा बापूरावानंी 
पवळाला साशंगतलं, 

 
‘माझी िवेटची आठवि म्हिून ही पातळं त ला द्यायची आहेत. त्यातील एक बारीत नेस’. 
 
पवळानं मान्य केलं. पातळं घेतली. एक पातळ बारीत नेसली. बापूरावानंी शतला आपल्याबरोबर 

येण्यासाठी शनकड लावली. पवळाला शवनवलं. समजावलं. पि शतनं नकारच शदला. बापूराव अस्वस्थ 
अवस्थेत शथएटरवरच झोपले. सकाळी उठले. पोशलस चौकीत गेले. एक ग न्हा नोंदवला. 

 
पातळे चोरीला गेल्याची शफयाद शदली. म ंबईच्या पावत्या दाखवल्या. पोशलसानंी तमािातल्या 

लोकाचंी चौकिी केली. पातळे पवळाच्या रंकेत सापडली. पवळा चोर ठरली. 
 
िवेटी ती बापूरावानंा िरि गेली. पि बापूरावाचं्याबरोबर ती गेली नाही. 
 
ज्याचं्या लावण्यानंी आशि लावण्याने खेड्यापाड्यातला मािूस वडेा झाला होता, जीव लावनू जीव 

टाकत होता, त्याचं्या जीवनात अिी जीवघेिी नाट्येही घडली होती. जीवन अगम्य आहे. आय ष्ट्य अद भ त 
आहे. क्षिक्षिातल्या अंतराची गती काही शवलक्षिच. पठे्ठ बापूराव म्हितात, 

 
‘सारा मायेचा बाजार 
तीन नदवसाचंा गें भार 
उद्या जाईल ननघून पूर 
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म्हरे् पठे्ठ बापूराव कवी गुर् खार्ी 
डफावरती सवाई कलगी चमके मदैानी’। 

 
स्वतःच्या जीवनात आशि कलगीत ऱ्यातील ‘ब्रह्ममाये’च्या झगड्यात एक लोकिाहीर होरपळला 

गेला. 
 
मारुती पाटील-कवठेकर यानंी तमािा फडाची उभारिी करून शदली होतीच. पवळाच्या नावाने 

तमािा स रू झाला. कराड भागात पवळाम ळे गाजत राशहला. शतचा तमािा प न्हा बहराला आला. पवळाच्या 
थरकिाऱ्या चाळाने, गोड गळयाने आशि लोभस हावभावाने रशसक बेहोष होत असत. कवठे येथे शतचा 
म क्काम होता. शतच्या तमािा खेळासाठी शतथे कट्टा बाधंला होता. तो कट्टा अजूनही ‘पवळाचा कट्टा’ म्हिून 
अस्स्तत्वात आहे. या कट्ट्ट्यावर रात्र रात्र तमािा रंगे. आजूबाजूच्या खेड्यापंाड्यातूंन पवळाच्या तमािाची 
फार हौस असे. पवळाच्या अदाकारीवर रशसक खूष होऊन दौलतजादा करीत. दौलतजादाची तर बरसात 
होई. 

 
अिाच एका खेळात एका अशतिोशकनाने दौलतजादा करतेवळेी पवळाचा हात धरला. पवळाने तो 

हात सोडशवण्याचा प्रयत्न केला. पि हाताची घट्ट पकड स टली नाही. मग पवळाने खोटे हास्य करीत, 
य क्तीने व शवनोदी स्वभावाने तो सोडवनू घेतला. मारुती पाटील यानंा ते सलगीसारखे वाटले. ते 
हास्यशवनोद आवडले नाहीत. खेळ संपल्यावर मारुती पाटील यानंी पवळाला चागंलेच खडसावले; पि 
पाटील याचें ते तसे खडसाविे पवळाला आवडले नाही. शतला राग आला. ती संताप अनावर होऊन 
म्हिाली, 

 
‘मी तमािातील कलावतं आहे. माझ्या कलेवर पे्रम करिारे गावोगावच्या होिाऱ्या खेळात 

भेटतात. दाद देतात. हौसेन दौलतजादा देतात. ते माझ्याहीपेक्षा माझ्या कलाग िावंर जीव ओवाळून 
टाकतात. म्हिून मी काय त्या सवांची पे्रमी नसते. तेवढ्याच मोकळया मनाने त्याचंी दाद मी स्वीकारते.’ 

 
‘तरीही हे असे चालायचे नाही. मी खपवनू घेिार नाही.’ 
 
मारुती पाटील पवळावर हक्क गाजवण्याचे सूरात म्हिाले. त्यावर पवळा शचडली. म्हिाली, 
 
‘मी काही क िाची बायको नाही, की क िाची लग्नाची बायको नाही. माझी मी स्वतंत्र आहे’. 
 
मारुती पाटील यानंा पवळाच्या बोलण्याने राग आला. त्यानंी शतच्यासाठी खचग केला होता. तो भाव 

पाहून ते संतापले. पि पवळाला त्याचें बोलिे सहन झाले नाही. शतने अंगावरचे सारे दाशगने उतरवले 
आशि मारुती पाटील याचं्या प ढ्यात फेकून शदले. दोघाचें शबनसले. संबधं तािले गेले. 

 
मारुती पाटील यानंा तो अपमान वाटला. त्यांच्या मनात वादळ खदखदू लागले. त्यानंी शवचार 

केला आशि सातारच्या कोटात पवळावर केस केली. त्यानंी ‘माझे दाशगने आशि तमािाचे सामान पवळाने 
चोरले आहे, असा आरोप करून मालकी हक्क व न कसानभरपाईबद्दल तीन हजार रुपयाचंी मागिी केली. 
पि चत र पवळाने आधीच अक्कलह षारी दाखवली होती. शतने दाशगने व सामानाच्या पावत्या ते घेतानाच 
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आपल्या नावाने करून घेतल्या होत्या. पवळावर भाळलेल्या मारुती पाटील याचं्या र्ध्यानीमनी पवळाची 
चत राई आली नव्हती. दावा स रू झाला. पवळानं आपल्याजवळच्या पावत्या कोटात हजर केल्या. ती 
म्हिाली, 

 
‘मी तमािा कलावंत आहे. माझा तमािाचा फड आहे. त्यासाठी मी केलेल्या खचाच्या या पावत्या 

आहेत.’ 
 
कोटाला प रावा शमळाला. दावा पवळाच्या बाजूने झाला. मारुती पाटील हरले. 
 
‘सारा मायेचा बाजार। तीन शदवसाचंा भर।’ अिी गत झाली. 
 
पवळाचा फड मोडला. परत ती शहवरगाव-वाघापूरला आली. 
 
जीवनातील एवढ्या चढउतारानंी पवळा हताि झाली. 

 

❧ 
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९. बणहष्ट्कृत पठे्ठ बापूराव 
 
मारुती पाटील यानंा सोडून पवळा शहवरगावला आल्याचे बापूरावानंा कळले. ते तातडीने 

वाघापूरला आले. माधवराव पैलवानंाना भेटले. पवळाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. ती धीरगंभीर 
होती. पि माधवरावानंी शतला समज तीने साशंगतले. माधवरावाचंा आग्रह आशि पठे्ठ बापूराव याचं्यावरील न 
आटलेला शजव्हाळा याम ळे पवळा तयार झाली. माधवरावानंी दोघामंधील मतभेद शमटशवले. समेट झाला. 

 
प न्हा नव्याने उभा राहिाऱ्या फडासंबधंी माधवरावानंी अट घातली. प्रत्येक कायगक्रमाच्या वळेेस 

‘िाहीर पठे्ठ बापूराव आशि नामचदं पवळाबाई याचंा ढोलकीवरील बह रंगी तमािा’ अिी जाशहरात केली 
जावी, असे मत माडंले. बापूरावानंी ते मान्य केले. आपल्या जोडीचा तमािा प न्हा उभा राहतोय याचा 
बापूरावानंा अशत आनंद झाला. त्यानंा नवा उत्साह आला. मनाला उभारी आली. मरगळलेल्या मनाला नवा 
उजाळा शमळाला. या ऊमीच्या भरात नव्या तमािाचा ि भारंभ वाघाप रातच करण्याचा शनिय केला. या 
बारीसाठी बापूरावानंी आपले साथीदार जमशवले. नवी माडंिी केली. मनासारखी ज ळवाज ळव केली. 
ताज्या उभारीने खेळ जाहीर केला. 

 
पशहला प्रारंभाचा खेळ वाघाप रात उघड्यावर फ कट होिार ही वाता वाऱ्यासारखी सवगत्र पसरली. 

पाच हजारापेक्षाही जास्त अिी अलोट गदी लोटली. पठे्ठ बापूराव आशि पवळा याचंी नामाशंकत जोडी 
तमािाला नवा ह रूप देण्यासाठी उभी राशहली. पे्रक्षकातूंन शिट्याचंा गजर उठत राशहला. तमािा स रू 
झाला. पठे्ठ बापूरावाचं्या िृगंारप्रधान लावण्यानंी आशि लावण्यवती पवळाच्या कमनीय शवलोभनीय नृत्याने 
प्रवरा नदीचा पशरसर ध ंद होऊन गेला. रशसकानंी अपूवग असा तमािाचा रंग अन भवला. दौलतजादाची तर 
खैरात झाली. 

 
नव्या जोमाने माडंिी आशि उभारिी केलेला तमािाचा हा फड महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर शनघाला. 

मराठी मातीतील मराठी मने प्रजकत प ण्याला आला. तमािा कलेने परत वैभवाचे शदवस पाशहले. बापूराव-
पवळाला खूप पैसाही शमळाला. पठे्ठ बापूरावाचंा शदलदार स्वभाव अजूनही स टला नव्हता. प ण्यात त्यानंी 
दानधमग केला. आपल्या चशरत्रपर लाविीत ते म्हितात, 

 
‘आसहस्रात पंक्ती उठनवल्या। ब्राह्मर्भोजने नदली जेवढी 
लहानथोराला नदली दनक्षर्ा। मोहोर सोन्याची आली तेवढी। 
 
‘जिू अंबरी खेळे शबजली’ अिा पवळाच्या संगतीने व आपल्या लेखिीवािीने पठे्ठ बापूरावानंी जिू- 
 

‘ब्रह्माडंा भवता तो एक सवता। 
नदवाच लानवला म्हर्ा म्हर्ा।’ 

 
असा चमत्कार तमािा के्षत्रात करून दाखशवला. ‘साही िास्त्राचं्या मंत्र-अस्त्राच्या दाशवल यंत्र 
खािाख िा’ अिी त्याचंी गं्रथान भवाने शसद्ध झालेली लेखिी होती. 

 
‘खाली जमीन अंथरीन। वर आभाळ पाघंरीन।’ 
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अिा अस्स्मतेने डफावर थाप मारलेल्या या लोकिाशहराचा डंका चौम लखात वाजत होता. लोकानंा तर 
बापूराव-पवळाच्या तमािाने वडंे-शपसं केलं होतं. प ण्यात लौशककाच्या झगमगाटात असतानाच पठे्ठ 
बापूराव पवळासह आपल्या कृष्ट्िाकाठी रेठरे हरिाक्ष या गावी गेले. तो काळ अत्यंत सनातनी होता. 
जातीपातीची चौकट अत्यंत शचवट होती. जरा जरी परंपरेच्या शवरुद्ध वागले तरी हेटाळिीला सामोरे जाव े
लागे. शनयमबाय पाऊल पडले तर समाजबाय व्हाव ेलागे. सारा गाव संबशंधतानंा बशहष्ट्कृत करी. वाळीत 
टाके. मािसाचे जगिे कठीि होऊन जाई. सार्ध्या सावलीचीही शिवाशिव होई. बापूराव तर सरळ सरळ 
बाटले होते. पवळा कलावंत असली तरी महार समाजातील होती. शतच्याबरोबर वागिे हे तर धमाच्या 
शवरुद्ध होते. समाजाने पूवापार घालून शदलेल्या नीशतशनयमाचं्या शवरोधी होते. बापूराव तर प्रशतशष्ठत 
समाजातील, ब्राह्मि क ट ंबातील, सनातनी वगातील. त्यानंी तर सारे नीशतशनयम धाब्यावर बसशवले होते. 
उपेशक्षत समाजातील बाईची संगत केली होती. हे ज न्या मताच्या गावाला मान्य होिारे नव्हते. 

 
बापूरावानंी तमािा या सवगसामान्याचं्या लोककलेला वैभवाच्या शिखरावर नेले असेल; ते असतील 

थोर; असेल त्याचंा महाराष्ट्रभर लौशकक. त्याचें व्यस्क्तगत जीवन हे परंपरागत नीशतकल्पनेला दूषि 
लाविारे आहे अिी घरच्याचंी भावना होती. गावाला ते आवडिारे नव्हते. त्यानंी बापूरावानंा बशहष्ट्कृत 
केले. वाळीत टाकले. मानहानी होईल अिी वागिूक शदली. मानी पठे्ठ बापूरावानंा ते सहन होत नव्हते. 
चवीने तमािा बघिारेच असे शवरोधात उभे होते. 

 
काहीही असले तरी बापूरावाबंद्दल गाववाल्यानंा त्यांच्या कवन कलेम ळे आपलेपि वाटत होते. 

लोक काही काही क जब जत होते; ‘बापूराव ह षार, ब शद्धमान, पि महारािीच्या संगाम ळे वाया गेले. त्यानंी 
पवळाला सोडाव.े ब्राह्मि धमाप्रमािे वागाव.े शरवाज तोडू नये. वाडवशडलानंी घालून शदलेले शनयम मोडू 
नयेत. त्यानंी ि द्ध व्हाव.े ि द्ध झाले तर घरात, गावात स्वीकार करता येईल. गेलेली प्रशतष्ठा देता येईल.’ 

 
गाववाल्याचें हे शवचार पवळाचे कानापयंत येऊन पोचत होते. ती चलशबचल होत होती. गोंधळली 

होती. बापूराव धमांतर करिार आहेत असे कळत गेले. बापूरावाचं्या चाहत्यानंी चालशवलेली ही गोष्ट होती. 
बापूरावानंा ते पटवत होते. त्याचंी समजूत काढत होते. बापूरावानंा ते पटत नव्हते. ते िातंच होते. चाहते 
मात्र आपल्यापरीने धमांतराची योजना आखीत होते. 

 
पवळाला ही गोष्ट कळली. ती अस्वस्थ झाली. बापूरावाचें संबधंी शतच्या मनात शवकल्प आला. 

बापूरावाचें व शतचे संबधं तािले गेले. बापूराव शतला समजावत होते. आपिात काहीही बदल होिार नाही 
असे सागंत होते. पि पवळाच्या मनात शिरलेल्या संियाने ती अशधकच पछाडली गेली. ती शबथरली. 
बापूरावानंा सोडून हरिाक्ष रेठऱ्याच्या बाहेर पडली. शतने म ंबई गाठली. 

 
गावकऱ्यानंी बापूराव आपि म्हितो तसे सन्मागावर यावते असा प्रयत्न चालशवला होताच. 

बापूरावाचें ि द्धीकरि गावात करावे असे काहींचे म्हििे होते, तर बापूरावानंी कािीला जाऊन ि द्ध होऊन 
याव े असे काहींचे मत होते. त्यासाठी गावकऱ्यानंी वगगिी गोळा केली. तीनि े रुपये जमले. ते 
बापूरावाचं्याकडे शदले आशि कािीला जाऊन धमांतशरत होऊन यावे, ि द्ध होऊन याव ेअसे साशंगतले. 

 
पठे्ठ बापूराव म ंबईला शनघाले. बापूराव ि द्ध होण्यासाठी कािीला चालले अिी लोकाचंी कल्पना 

होती. गावकरी आशि त्याचंी पत्नी सौ. सरस्वतीबाई त्यानंा शनरोप देण्यासाठी रडत गावच्या सीमेपयंत 
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आले. बापूरावानंी कठीि मनाने शनरोप घेतला. बापूराव म ंबईला आले. पवळाला भेटले. पवळाला त्यानंी 
साशंगतले, ‘एकदा महार झालो तो झालो. आता परत धमांतर नाही, की काही नाही. आतापयंत 
तमािासाठी आशि त झ्याहीसाठी घरदार सोडलं. समाजाची शदक्कत बाळगली नाही. संसाराच ंनाव घेतलं 
नाही. तमािाच्या नावासाठी आशि त झ्या-माझ्या कलाकीतीसाठी सोवळं फेकून शदलं. एवढं आय ष्ट्य गेलं. 
मी त झ्यािी प्रतारिा केली नाही. त झ्याबरोबर शमळेल तो क्षि घालशवला. आता मनात अढी किासाठी? 
धमांतरासंबधंी गाव बोलला असेल; पि माझा काय दोष? मी क ठे राजी होतो? गावानं परस्पर कािीला 
जाण्यासाठी वगगिी जमा केली. त्यानंी शदलेले हे तीनि ेरुपये त ला देण्यासाठी आिलेत. मला किाचीच 
अपेक्षा नाही. फक्त तू द रावा बाळगू नकोस. आपि तमािाची मिाल प ढे नेऊ. पैसे शमळव.ू मग कसली 
प्रचता?’ बापूरावानंी आिलेले तीनि ेरुपये पवळाच्या स्वाधीन केले. पि पवळाच्या मनातली अढी स टली 
नाही. आधीच दोघानंा व्यसनं जडली होती. भाडंि ंहोऊ लागली. दोघामंधील अंतर वाढत गेलं. पवळाच्या 
मनाला पडलेला पीळ अशधकच घट्ट झाला आशि तमािा सोडून, बापूरावानंा टाकून पवळा आपल्या गावी 
गेली. प न्हा ती आली नाही. वय झालं होतं, सौंदयग ओसरलं होतं. व्यसनानं घेरलं होतं. 

 
पवळा शनघून गेली. तमािा तर चालायला हवा. पूवीपासून बापूरावावंर जीव लाविारी, 

बापूरावाचं्या अडीअडचिीत त्यानंा साथ करिारी ताईबाई पप्ररचेकर ही तमािा कलाकार होती. या पडत्या 
काळात शतने बापूरावानंा धीर शदला. नवा फड उभा करण्याचा प्रयत्न केला. चंदाबाई या नाचिाऱ्या बाईला 
व सोबतीला नानीबाई, हबईबाई यानंा घेऊन फड चालू केला; पि पवळाच्या नसण्याने फडाला साथ 
शमळेनािी झाली. रशसक दाद देईनासे झाले. अलोट गदीची निा असलेल्या पठे्ठ बापूरावानंा ही द ःस्स्थती 
आवडली नाही. िवेटी तमािा कराडला आला. चादंसाहेब पटे्टवाले याचं्या गोरक्षिाच्या जागेत िवेटचा 
खेळ झाला. कृष्ट्िाकाठच्या या स प त्राने कृष्ट्िा कोयनेच्या संगमके्षत्री शद. १६-८-१९३६ रोजी तमािाची 
अखेरची भरैवी गायली. गेली बावन्न वषे हाती घेतलेला लोकजागरिाचा डफ व्यशथत अंतःकरिाने खाली 
ठेवला. 

 
पवळा गावीच होती. शतच्यावर वृद्धत्वाने आपला अंमल चालवायला स रुवात केली होती. तमािा 

स टला होता. पैिाचा ओघ आटला होता. खचाची तर सवय जडलेली. ऐश्वयात आशि ऐषआरामात हौसेने 
शदवस घालशवलेल्या पवळाला आता पैिाचंी शववचंना छळीत होती. व्यसनाने ती हतबल झाली होती. 
दम्यानं जजगर झाली होती. घ ंगराचं्या नादात, तमािावडे्या रशसकाचं्या शिट्याचं्या गजरात देहभान 
शवसरून ध ंद जीवन जगलेल्या पवळाला खऱ्या वास्तवाच ंभान आलं होतं. आपत्तीच्या काळात क िाचाच 
हात शमळत नव्हता. ज्याचंा आधार होता ते माधवराव पैलवानही १९३५ साली परलोकवासी झाले होते. 
पवळासाठी जीव टाकिारी मािसं क िीच राशहली नव्हती. या द ःखाने ती ग्रस्त होऊन जाई. मागच्या 
आठविींनी ती वडेी होई. पठे्ठ बापूरावानंी शतच्यावर शनस्सीम पे्रम केलं होतं. त्याचंा शजव्हाळा ती आठवे. 
त्याचं्यासाठी झ रत होती. आशि मनात म्हित होती, 

 
‘परमेश्वरा, बापूराव क ठेही असू देत. त्यानंा स खी ठेव. माझे आय ष्ट्य त्यानंा दे. त्याचं्या लेखिीला 

बळ दे. लोक मला शवसरतील, पि बापूरावाचं्या लावण्या शचरंतन राहातील.’ 
 
पठे्ठ बापूरावाचं्या पे्रमळ आठविी हाच एक आधार शतला उरला होता. पि आता ती थकली होती. 

दम्यानं जजगर झाली होती. आजार जास्त झाल्यावर शतनं गाव सोडलं. एकेकाळी महारािीसारखी जीवन 
जगिारी पवळा शवकलागं, शनराधार बनून म ंबईच्या वाटेला लागली. शतचा भाऊ लक्ष्मि तबाजी भालेराव 
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याचें घरी नागपाडा, डंकन रोड (आताचा मोलाना आझाद रोड) येथील शपवळी माडी येथे रहावयास 
आली. परंत  आजार बळावला. येथेच शदनाकं ६-१२-१९३९ रोजी शतचा अंतकाळ झाला. एका थोर स्त्री 
कलावतंाची अिी िोकाशंतका झाली. शतचा पार्थथव देह ज्ञातीच्या शरवाजाप्रमािे वरळी (हेन्स रोड) येथील 
स्मिानभमूीत प रण्यात आला. शजला बघण्यासाठी म ंबईत शतकीट लावनू गदी उसळत होती, शतचा याच 
म ंबई नगरीत मनाला पीळ पडेल अिा दैन्यात उपेशक्षतपिे अस्त झाला. 

 
पठे्ठ बापूरावाचंी दैवगती शफरली. शजच्यासाठी बापूराव बाटले, शजच्यावर त्यानंी जीव ओतला ती 

पवळा केव्हाच चालती झाली होती. फडातील साथीदार पागंले होते. शिळया पैिाचें तोंड पहायचे नाही 
अिी चैन भोगली तो पैसाही जवळ राशहला नव्हता. शवपन्नावस्था आली होती. ज्या गावाचा अशभमान त्यानंी 
लावण्यातूंन शमरवला होता, त्या गावानं बशहष्ट्कार टाकला होता. धीर देिारं मािूस उरलं नव्हतं. ते पूिग 
शनराधार झाले. त्यानंा अखेरपयंत आधार देिारी एकच व्यक्ती त्याचं्या आय ष्ट्यात जवळ राशहली होती, ती 
म्हिजे ताई पप्ररचेकर. शतच्याबरोबर ते प ण्याला गेले. स्वारगेटजवळ झोपडीत राशहले. 

 
वैप ल्यानंी नटलेली अिी िब्दाचंी टंकसाळा ज्याचं्या शजव्हाग्री ऐन उमेदीत नाचत होती, त्या 

मतलबी व्यवहारातल्या चलनी नाण्याच्या टंकसाळेनं त्याचं्याकडं पाठ शफरवली होती. ‘शबकट वाट 
वशहवाट’ वाट्याला आली होती, त्याचवळेी तमािात आय ष्ट्य घालविारी खालच्या समाजातील ही ताई 
पप्ररचेकर त्यानंा आधार द्यायला प ढे आली. ज्या ज्या वळेी पठे्ठ बापूरावाचं्या जीवनात संघषग उभा राशहला, 
त्या त्या वळेी ताई शधटाईनं प ढं झाली. तडजोडी केल्या. प्रसंग शनभावनू नेले. बापूरावाचं्या जीवनातील 
अनेक चढउताराचंी ती साक्षीदार होती. बापूरावाचं्या ब शद्धमते्तवर, त्याचं्या कलेवर शतनं श्रद्धाभक्तीनं पे्रम 
केलं होतं. याच शनष्ठेनं शतनं बापूरावाचंा प्रशतपाळ केला होता. एका कलावतंाला साभंाळि ंतसं अवघड. 
पि ती जोखीम शतनं मनापासून स्वीकारली होती. 

 
ती मोलमज री करी. रोजगाराला जाई. बापूरावानंा साभंाळी. म ळात तीच शनष्ट्काचंन. पि शतनं 

सचोटी सोडली नाही. दाशरद्र्य, दैन्य, कंगालपि आलेल्या एका थोर कलावतंाच्या द दैवी काळात शतनं 
आपलं द ःख बाजूला ठेवलं. बापूरावाचं्या जखमी काळजावर फ ं कर घालण्याच ंकाम केलं. ती बापूरावानंा 
आपल्या पप्ररचे गावी घेऊन आली. शतथं शतनं क डामेढीच ंखोपटं उभारलं. पागंाऱ्याचा कूड हाच शनवारा 
होता. जवळच महारवाडा. भोवतीनं ओसाडी. समोर शनमगळदासाचा मठ. एक पारकट्टा. 

 
बापूराव चटईवर बसून असायचे. क डाला कोट अडकवलेला असायचा. कधी धोतर, तर कधी 

धोतराची ल ं गी लावलेली असायची. गळयात रुद्राक्षाची माळ. गाजंा ओढायचे. आपल्याच तंद्रीत असायचे. 
क ठं क िाकडं जािं-येि ंनसे. कधी पारावर बसायचे. शनमगळदासाच्या मठात जायचे. 

 
स ंदर, संपन्न कृष्ट्िाकाठी जन्मलेले, औंधच्या राजाकडे शिकलेले, बडोद्यासारख्या श्रीमंती घरात 

स ख भोगलेले, कोल्हापूरच्या छत्रपती िाहू महाराजाचं्या हातून सोन्याच ंकडे शमळवलेले, ज्यानंा पहायला 
म ंबई नगरीनं शतकीट लावलं, प िे नगरीनं अनेक मानाचे त रे ज्याचं्या शिरपेचात खोवले त्या पठे्ठ बापूरावानंा 
अिा जागेत, सार्ध्या क डामेढीच्या चदं्रमोळी खोपटात अखेरचे शदवस काढावे लागले. शवकलागं 
मनःस्स्थतीच्या त्याचं्या यातना त्यानंी इथंच भोगल्या. गाजलेल्या फडाचें रम्य शदवस आठवनू सूख मानत 
होते. त्यानंी आपल्या कवनात, 
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‘जरीपटक्याचा हत्ती नमरनवला। 
शहाण्र्व कुळीचा हट्ट पुरनवला 
दुष्मनाचा काटा नजरनवला 
पठे्ठ बापूराव कवीच्या मौजा 
ननतय नव्या ताज्जया।’ 

 
असा नऊ खंडात नगारा शपटला त्या पठे्ठ बापूरावाचंी गिातील 
 

‘माय िारदा येऊनी संपदा 
भक्ताची आपदा दूर करी 
धरूनी आबदाशगरी शतची त्याच्या शिरी 
आपल्या हाताने चौऱ्या वारी।’ 

 
ही माय िारदाही या आपत्काळात या िारदाप त्रावरच ंफाटकं छप्पर कोसळत असता सावरू िकली नाही. 
भिगं दाशरद्र्य मात्र या कशवरायावर चौऱ्या ढाळीत होतं. ताई पप्ररचेकर शमळेल ते काम करून दोघाचें पोट 
भरीत होती. 

 
इथंही शनभाव लागला नाही. परत प ण्याला याव ंलागलं. 
 
बापूराव आपल्या गावी, हरिाक्ष रेठरे येथे आले. बरोबर ताई पप्ररचेकर होतीच. गावाने बशहष्ट्कृत 

केले होते. घरातही अटकाव होता. तिा स्स्थतीत मोरे याचं्या मळयातील घरी राशहले. जंगली महाराजाचं्या 
मठात जात. तेवढीच त्यानंा मानशसक शवश्रातंी होती. आजूबाजूच्या तमािा फडातील मंडळी भेटत. त्यानंा 
लावण्या शलहून देत असत. घर पडायला झाले होते. त्यानंी ते तीनदा बाधंण्याचा प्रयत्न केला होता. पि 
घराने उभारी धरली नाही. त्या घराला आिलेली लाकडे अखेर राममंशदर बाधंण्यासाठी उपयोगाला 
आली. घराची माती झाली. चौदा चौकड्याच्या, सज्जाच्या वाड्याची कवनं करिाऱ्या पठे्ठ बापूरावानंा 
परक्याच्या मळयातील झोपडीवजा घरात शदवस कंठाव ेलागले. जवळ गाजंाची शचलीम असे. गाजंाच्या 
निते गतकाळ आठवि ंहेच हाती उरलं होतं. क त्र्याचा छंद अजूनही तसाच होता. एक शझप्री काळी क त्री 
बाळगली होती. शतची नीट शनगा राखीत. पठे्ठ बापूरावानंी आपल्या तत्त्वािंी कधीच म रड घातली नाही. 

 
लोकानंी अवहेलना केली. गावानं उपेशक्षत ठेवलं. घरच्यानंी द लग शक्षत केलं. बापूरावानंा हे असय 

होई. आपि येथे का आशि किासाठी राहायचे असा शवचार मनात डोकाव ूलागला. गावात क िाच ं पे्रम 
नव्हतं, शजव्हाळा नव्हता. रुक्ष, कोरडे, अवमाशनत शजि ं वाट्याला आलं. िवेटी जंगली महाराजाचं्या 
मठाच ंअखेरच ंदिगन घेतलं. व्यशथत अंतःकरिानं जन्म लाभलेला गाव सोडला. 
 

❧ 
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१०. अखेरची भैरवी 
 
प ण्यात येरवड्याच्या झोपडपट्टीत राशहले. ताई पप्ररचेकर या बाईने िवेटच्या या कंगाल काळात 

बापूरावानंा शजवाच ंरान करून साभंाळलं. नाना परीचे कष्ट उपसले. स्वतः हालअपेष्टा सोसल्या. आपि 
अधगपोटी राशहली. पि या कलंदर िीघ्रकवीचा प्रशतपाळ केला. बापूरावाचंी दैवगती अजब. कालगती तर 
काळजाला घरे पाडिारी. आपल्या वाट्याला आलेल्या स्स्थतीबद्दल एका ‘छक्कड’मर्ध्ये बापूराव म्हितात, 

 
‘इकडे आड आशि शवहीर शतकडे 
शकती कंठाव ेशदवस क ढे 
शवशचत्र गती माझ्या दैवाची 
कहािी भान माझा सारा उडे 
अंतकाळी कठीि व्यथा। 
मग झाला व्याक ळ प रता।’ 

 
अिी शवशचत्र गती वैभवाचा काळ भोगलेल्या कलगी-सम्राटाच्या नशिबी आली होती. तरीही त्याचं्या उदार 
अंतःकरिाची साक्ष एका प्रसंगातून प्रत्यायाला येते. राजा हशरिदं्राप्रमािे शनयतीने पठे्ठ बापूरावाचें सवग काही 
शहरावनू नेले होते. शकतीही हलाखीत त्यानंी अंगची वृत्ती आशि इमान सोडले नव्हते. एकदा त्यानंा प ण्यात 
एके शठकािी जायचे होते. त्यानंी एक टागंा थाबंशवला. तो टागेंवाला हा दाढी वाढलेला, भाळावर दैन्याची 
शनिािी शदसिारा, झडझडीत मोकळा फकीर बघून आपल्या टागं्यात घ्यायला तयार नव्हता. पठे्ठ 
बापूरावानंी शवनंती केली. एक म्हातारा म्हिून नाईलाजाने आशि नाराजीने त्यानंा टागं्यात घेतले. भाडे 
शमळिार नाही अिी त्याची ठाम कल्पना. कपाळाला सतराि ेसाठ आठ्या घालीत त्याने घोड्याला चाबकू 
मारला. बापूरावाचें काळीज झरझरले. उतरायच्या शठकािी टागेंवाला तितिू लागला. बापूराव िातंपिे 
खाली उतरले. त्याला जवळ बोलावले. धोतराचा कमरेचा शतढा सोडायला लावला. कमरेचा करदोडा 
काढायला लावला. करदोडा सोडल्यावर टागेंवाला चकीत झाला. डोळे शवस्फारून पाहू लागला. बापूराव 
त्याला म्हिाले, 

 
‘घे त झे भाडे.’ 
 
टागेंवाल्याला काही कळेनासे झाले. न सता हातातील करदोड्याकडे पाहात राशहला. बापूराव 

पे्रमळपिाने म्हिाले, 
 
‘त ला भाडे हव ेआहे ना?’ 
 
‘हो.’ 
 
‘मग घे ना. माझ्याकडे पैसे नाहीत. या एवढ्या अंगठ्या आहेत.’ टागेंवाल्याने भीत भीत एक अंगठी 

काढून घेतली. करदोडा परत देऊ लागला. तेव्हा बापूराव म्हिाले, 
 
‘घे. त्या साऱ्याच अंगठ्या घे.’ 
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‘पि...’ 
 
‘साशंगतलं ना. घेऊन जा त्या अंगठ्या.’ 
 
टागेंवाल्याने त्या करदोड्याकडे पाशहले. त्यात अडकवलेल्या पाच-दहा अंगठ्या होत्या. तेवढ्यात 

बापूराव झपझप प ढे शनघून गेले. थोडे परत वळले आशि म्हिाले, 
 
‘माझ्यासाठी त्या घोड्याच्या पाठीवर चाबकाचा उठलेला वळ आहे, तो वळ ब झला आहे का पहा. 

तो ब झला असेल तर तो माझ्या काळजावर असेल.’ 
 
बापूराव तरातरा शनघून गेले. 
 
टागेंवाला त्या तऱ्हेवाईक, लोकशवलक्षि मािसाकडे पहातच राशहला. बापूराव आपल्या 

बाण्यापासून कधीही ढळले नाहीत. केल्या प्रशतजे्ञपासून कधीही वशंचत राशहले नाहीत. दाशरद्र्याने कहर 
केला तरी मन शवचशलत होऊ न देिारा हा शदलदार दाता प ण्याने पाशहला. आपि आपल्या कोित्याही 
उच्चारलेल्या प्रशतजे्ञिी वा िब्दािी त्यानंी कधीच प्रतारिा केली नाही. बापूराव शिळया पैिाचे तोंड पहात 
नसत. पि त्यानंा सोन्याचा लोभ होता. तो लोभही होत्या नव्हत्या तेवढ्या जपून ठेवलेल्या सोन्याच्या 
अंगठ्या शनमगम वृत्तीने देऊन सोडून शदला. 

 
म ंबई-प ण्याच्या शलशहलेल्या लावण्यानंी सोन्यानाण्याचा पाऊस रंगमंचावर पाडला होता; 

बापूरावानंी शलशहलेला ‘समग्र तीथांची लाविी’ त्याचं्या काव्यप्रशतभेच्या वैभवाची साक्ष पटशवते. ‘धान्याची 
लाविी’ तर त्याचं्या िब्दसंपत्तीची आशि इतर िकेडो लावण्या त्याचं्या मनाच्या श्रीमंतीची साक्ष देतात. पि 
त्याच या िब्दसम्राटानं 

 
‘वैऱ्याने हवलेी उचलून नेली 
पाल्याची झोपडी आर्नू ठेवली। 
आपल्या दोघाचंी मस्करी केली 
तयाने मौज पानहली जी। 
कुडाचे कोपट वरती घाली॥ 
मध्येच एक मेडके तयाला 
तडकी बाधंली दाराला 
महाल केला जी। 
तुटके जाते 
फुटका परळ 
दमडीच्या कवड्या नाही जवळ 
भीक मागायची आर्ली वळे॥ 
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असंही करंट्या जीवनाचं आतड्याला पीळ पाडील असं विगन केले आहे. लाल रंगमहालातील अभरिीच्या 
मंचकावरच्या पराच्या गाद्या नी मखमली शगरद्याचं्या, उंच माडींच्या लावण्या भोगिारा हा कवी द दैवाच्या 
काटेरी फड्यात अडकला होता. 

 
‘पठे्ठ बापूराव कवीचा पाळर्ा 
झोके देऊ हळू मजेदार।’ 

 
असे मराठी मातीतल्या रागंड्या मनाला प्रहदोळयावर झ ले देिारा हा मनहौिी कवी दसरा-शदवाळीच्या 
प्रकािरंगी क्षिाचें मनध ंद असे शचत्रि करताना रमून जातो. 

 
दसरा गेला। नदवाळी आता। 
येईल उद्या परवा। 
राया मला जरतारी शालू 
आर्ा पैठर्चा नहरवा। 
मखराभवती दारे लावा 
थाटमाट करावा। 
गडर्ी माझ्या बोलवा 
साऱ्यानंी ओटी माझी भरवा। 
गाडीतून नफरवा मजला 
पालखीत नमरवा। 
हळदी कंुकवामध्ये माझे 
अंग सारे मुरवा। 
नवचार सागंते मी बरवा 
तोच नकत्ता नगरवा 
पठे्ठ बापूराव कवीच्या कवीने 
हौस माझी पुरवा।’ 

 
अिी म रम िी आशि ग लम िी फ लत्या मनाची भावना रंगशविारा लाविीकार गाजंाच्या कैफात शवरलेली 
स्वप्ने शवस्कटलेल्या काळात पहात होता. 

 
तसेच, 

 
सारंगपार्ी घ्या नचपळी। मारा कळी 
जर्ू काय आजच नदवाळी। 
चदं्र-सूयाच्या वाती लानवल्या 
पथृ्वीची केली आरती 
शषे फर्ावर उभी राहुनी 
नगरजा नशव ओवाळी। 

 



 

अनुक्रमणिका 

अिी भव्य कल्पनेची कवने त्यानंी गाशयली होती. 
 

मनैा पालखी हत्ती 
घोडा देऊ, कंचन पुरधाम 
बागबगीच्या, महाली ऐन्याच्या 
दासी करतील काम!’ 

 
असं शप्रयेला अशभवचन देिाऱ्या जरतारी मनाच्या कवीला तारील असं काही राशहलं नव्हतं. त्यानंी 
‘शदवाळीची छक्कड’मर्ध्ये शलशहले होते- 

 
‘नदवाळीला काल बाई 
नदवाळीला काल, 
पती रंगलाल खेळले गुलाल। 
माझी सारी वस्ते्र झाली लालेलाल 
केला रंगमहाल बाई केला रंग लाल। 
नहरवा मोती लाल मैना केली न्हाल 
पठे्ठ बापूराव कवीची चमकली ढाल।’ 

 
अिी श्रीमंत मनाने एकेकाळी अिा शदवाळीचा रंग खेळिाऱ्या, अमृतमयी स्वप्ने रंगशविाऱ्या, ऐने महाली 
काळजाला सहस्त्र वदेना देिारी शदवाळी बापूरावाचं्या द दैवी नशिबात आली. 

 
प ण्यात सवगत्र शदवाळी साजरी होत होती. आकािशदव्याचं्या रोषिाईने सारे प िे झगमगले होते. 

फटाक्याचं्या माळाचें आवाज सवगत्र घ मत होते. लहान-थोर शदवाळीचा आनंद ल टत होते. सवांच्या 
घरोघरी आनंदीआनंद भरला होता. झोपटपट्टीही आकािशदव्यानंी उजळून गेली होती. वषगभराच्या कष्टाचा 
िीि शदवाळीनं घालशवला होता. अवतीभवती उत्साह ओसंडून राशहला होता. त्याचवळेी याच 
झोपडपट्टीतल्या एका झोपडीचा जीिग कोपरान् कोपरा घासलेटच्या शदव्याच्या काजळीनं अंधारून गेला 
होता. एके काळी संस्थाशनकासारखा जगिारा लाविीसम्राट शवझ ूआलेल्या शदव्याचे िवेटचे ह ंदके पाहात 
होता. रेंगाळिारा अंध क प्रकाि काजळत चालला होता. पठे्ठ बापूरावानंी आपल्या एका लाविीत ‘आपली 
मती बारा सूयांचा प्रकाि जैसा’ असा प्रडडीम वाजशवला होता, त्याच पठे्ठ बापूरावानंा प्रकािातल्या त्याचं्या 
लौशककाला अंधार घेरत चालला होता. ताई पप्ररचेकरला काळजीने ग्रासून टाकले होते. झोपडीत काहीच 
नव्हते. शकड कशमड क सारे देऊन झाले होते. द कानदाराच्या पदरात टाकण्यासारखं आता काहीच उरलं 
नव्हतं. शनदान शदवाळी शदविी अंधार नको म्हिून ताईचं अंतःकरि हळहळत होतं. डफ, त ित ि ं तेवढं 
उरलं होतं. महाराष्ट्राच्या मातीत जागर उठशविारी ही साधनं क डाला अडकलेल्या शठकािी मूक होऊन 
पडली होती. कोपऱ्यातली ढोलकी, शजनं मराठी मनं झ लवली, टाळया-शिट्याचंा कल्लोळ ध ंदीनं भोगला, 
ती या िाशहराबरोबर भोगता येतील तेवढे भोग भोगत क डािी शखळून होती. फाटक्या तटकरावर बसलेले 
बापूराव अवघडून आशि बावरून गेलेल्या ताईला म्हिाले, 

 
‘ताई, बाहेर जग दीपोत्सव साजरा करतंय. शनदान आपल्या झोपडीत आजच्या शदविी तरी अंधार 

नको. ऊठ...’ 



 

अनुक्रमणिका 

‘काय करू उठून?’ ताई आतल्या आवाजात म्हिाली. 
 
‘वाण्याकडं जाऊन रॉकेल तरी घेऊन ये.’ 
 
‘रॉकेल आिायचं?’ उरलं-स रलं शवकून झालंय. कसं आिायचं?’ कोि देईल?’ पूवीचे शदवस 

राशहले नाहीत. वाट्याला आलंय ते भोगायच.ं अंधाराशिवाय कोि उरलंय साथीला?तोच आता त्राता.’ 
प्रचतेने ताई बोलली. 

 
पठे्ठ बापूराव वेदवदेान्ताचे व्यासंगी. मानवधमी संस्कृती जपिारे होते. ज्याने मराठी म लखातल्या 

घराघरात भेशदक लावण्याचं्या रूपाने ज्ञानाचे आशि रंजनाचे दीप उजळले होते, त्यानंा हा आजचा 
शदवाळीचा अंधार न पेलविारा होता, ज्यानं दोन लाख चाळीस हजार लावण्या शलहून मराठी तमािा 
फ लवला होता, त्याचे मन मोठे उदार होते. 

 
‘महतवाकाकं्षा मनात एवढी 
ठेवनू बाजूला हजार नडी 
आपर् तरोनी कैक तरावे 
भवबधंाच्या पैलथडी 
असे म्हर्ोनी घोडा सजनवला 
पैज लावली चढाओढी। 
दोन लक्ष आम्ही केली लावर्ी 
केवढी म्हर्ावी बात बढी।’ 

 
असा िब्दाचंा लक्षाधीि! मराठी मनात चैतन्याचे शदव े पेटशवण्यात उभे आय ष्ट्य घालशवले त्या पठे्ठ 
बापूरावानंा आजचा अंधार असय होत होता. चैतन्याच्या त्या प्रकािपूजकाने ताईला साशंगतले, 

 
‘ताई...’ 
 
‘काय?’ शमटत्या अंधारातून ताईचा खोलवरचा आवाज आला. 
 
‘ती कोपऱ्यातील पेटी उघड . . .  
 
‘आशि?’ ताई काळजीनं म्हिाली. 
 
‘पेटीतील लावण्याचें कागद घे. वाण्याला घाल. त्या कागदाचं्या रद्दीच्या प्रकमतीच ंरॉकेल घेऊन 

ये.’ 
 
ताई दचकली. थरारली. म्हिाली 
 
‘कागदावर लावण्या आहेत ना?’ 
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‘असू देत. अजून या पठे्ठ बापूरावाचंी लेखिी शजवतं आहे. ती आहे तोंवर अिा लाख लावण्या 
शलहून होतील. आतापयंत लावण्याचं्या कागदावरच तगलोय, हे खरं असलं, तरी आजचा शदवस वगेळा 
आहे...’ 

 
ताईला बापूरावाचंा शनधार माशहती होता. आतापयंत त्यानंी उच्चारलेला िब्द मागे घेतला नव्हता 

प्रकवा िब्दाचंी पेरिी करिाऱ्या या िाशहराने कधी िब्दही शफरवला नव्हता. म्हिून तर ताई शनष्ठेने या 
कलंदरावर लोभ ठेवनू होती. आपल्या आय ष्ट्याची प्रकमत मोजत होती. ती उठली. कडी-कोयंडा 
नसलेल्या त्या ज नाट पेटीतले कागद रद्दी घालण्यासाठी शतने घेतले. शतचे हात थरथरत होते. डोळयाचं्या 
कडा ओल्या झाल्या होत्या. ज्या लावण्याचं्या बळावर उभा महाराष्ट्र ख लला होता, झ लला होता, डोईचे 
फेटे उडवनू दाद शदली होती, शिट्या घालून नाचला होता. ‘िाब्बास पठे्ठ’ म्हिून िाबासकी शदली होती, 
त्या लावण्याचें कागद घेऊन ताई वाण्याच्या द कानात गेली. त्याने रद्दी म्हिून लावण्याचें कागद घेतले. 
तेथे काही कारिाने उपस्स्थत असलेल्या नाना साठे यानंी ते कागद सहज चाळले. चाळता चाळता त्यानंा 
त्या लावण्या पठे्ठ बापूरावाचं्या आहेत असे लक्षात आले. ते स्वतः पठे्ठ बापूरावाचं्या तमािाचे आशि 
लावण्याचें चाहते होते. त्यानंी ते कागद आपल्याकडे घेतले. वाण्याला रॉकेल घालायला साशंगतले. 
रॉकेलचे पैसे स्वतः साठेंनी शदले आशि लावण्याचें कागद बापूरावानंा परत आिून शदले. अंधारात ब डालेली 
झोपडी उजळली. 

 
साठे म्हिाले, 
 
‘ही मराठी म लखाची दौलत आहे. साभंाळा.’ 
 
पठे्ठ बापूरावाचं्या काळजातला तालेवार गदगदून गेला. 

 

❧ 
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११. पठे्ठ बापूराव याचं्या भेणदक लावण्ये 
 
त कारामब वाचें अभगं इंद्रायिीच्या डोहात तरले तसेच या तमासगीर ‘ब वाचं्या’ लावण्या लोकगंगेने 

तारल्या. त्यानंी सवग प्रकारच्या लावण्या शलशहल्या. उदाहरिाथग, 
 

आधी गर्ाला रर्ी आर्ला 
नाही तर रंग पुन्हा सुना सुना 
धन्य शारदा, ब्रह्मकन्यका 
घेऊन येईल रुद्रनवर्ा 
साही शास्त्राचंा मंत्र अस्त्राचा 
दानवल यंत्र खुर्ा खुर्ा 
सद गुरु माझा स्वामी जगतगुरु 
मेरुवरचा धुरू आर्ा आर्ा 
ब्रह्माडंाभवता। तो एक सवता 
नदवाच लानवल। म्हर्ा म्हर्ा 
माझ्या मनाचा। मी-तू पर्ाचा 
जाळुनन केला चुना चुना 
पठे्ठ बापूराव कवीच्या कवनाचा 
हा एक तुकडा जुना जुना।’ 

 
असा मानवी जीवनातील ‘मी-तू’पिाचा च ना करिारा गि तमािाच्या कोित्याही फडात गाशयला नाही 
असं कधी होत नाही. पठे्ठ बापूरावाचं्या गिानंीच ऐंिी टके्क तमािा फड स रू होतात. जे जे ‘सत’ त्या सत चा 
आशदकता हा गिनायकच असतो. त्याच्या स्तवनाने एक उदात्त, पशवत्र आशि मंगलमयी, स्फूतीदायक 
वातावरि तयार होते. ‘सत’च्या शवशवध रंगच्छटा विगन करिारे ‘गि’ पठे्ठ बापूरावाचं्या लेखिीतून उतरले 
आहेत. त्यानंी शलशहलेल्या भक्तीपर आशि िृगंारप्रधान गौळिींची संख्याच अगशित आहे. गौळिी 
शलहाव्यात त्या पठे्ठ बापूरावानंीच. गौळिीतून शचशत्रत झालेले शवशवध भावरंग मोठ्या ख मारीचे आहेत. 
त्यानंी शलशहलेला ‘छक्कड’ हा प्रकार तर सवगसामान्याचें रंजन तर करतोच. पि भरकटलेल्या डोळयात 
अंजनही घालतो. त्यानंी शकती तरी फासग शलशहले आहेत. यातून हसतखेळत एखाद्या सामाशजक व्यंगावर 
प्रकाि टाकलेला असतो. प ढे सादर होिाऱ्या उद बोधक वगाच्या आधी पे्रक्षकाचं्या मनाचा कोपरान् कोपरा 
खळखळवनू शवकल्पाच्या पलीकडे नेला जातो. त्याचंा ‘शमठारािी’ चा वग अत्यंत गाजलेला वग आहे. 
त्यानंी पोवाडे शलशहले. त्यानंी प्रहदीमधील ‘कव्वाली’ही शलशहली. लावण्याचंा तर सम्राटच. भेशदक 
लावण्यातूंन आलेले त्याचंं प्रचतन, वाचन, बह श्र तता, अर्ध्यास्त्मकाची असलेली थक्क करिारी डूब 
रशसकाचंी मने प्रजकून जाते. 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या िृगंाशरक लावण्यातंील ख मारी शचत्तचोरीची असते तर भेशदक लावण्यातंील 

अर्ध्यात्म वगेळया उंचीवर नेिारे आहे. एकदा म्हटलेली लाविी प न्हा म्हिायची नाही अिी त्याचंी प्रशतज्ञा 
होती; त्याम ळे त्याचं्या हातून असंख्य लावण्या शलहून गेल्या. त्याचं्या केवळ भेशदक लावण्याच शकती तरी 
आहेत. त्या वाचल्या की त्याचं्या वाचनाचा आवाका आशि ब शद्धमते्तची क्षमता ही आवाक करिारीच आहे. 
उदाहरिादाखल एक नम ना - 
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चौदा ब्रह्म रामदासस्वामींनी सानंगतले 
तेच ननरूपर् बृहस्पतीने इंद्रासी कनथले 
सोहं शब्द शाश्वतशुद्ध ब्रह्म पहा पनहले 
सत सत्रारूपी ब्रह्म दुसरे नैनमनत्तक चाले 
आनंद ब्रह्म ननव्वळ ननश्चळ एकातंी डोले 
नचद ब्रह्मनच ते खरे चैतन्य जंगम वस्तू डोले 
ननगुणर् ब्रह्म गुर्ातीत ते मुखानवर् बोले 
सगुर् ब्रह्म भक्तासाठी कष्टत असे वनहले 
क्षर ब्रह्म आढळ आचळ सम ठेले 
अक्षर ब्रह्म आरूप आलेख चतुराईने खेळे 
वाचा ब्रह्म धु्रव कुटस्थ नजव्हेनवर् बोले 
अननवाच्य ते ब्रह्म शानहरा गुरुकृपेनें झेले 
नवश्व ब्रह्म ते अवघेनच व्यापुनी दशागुंळे उरले 
परब्रह्म ते परेहुन परते लक्षी ना भरले 
ज्जयोनतब्रणह्म आलेख ननरंजन आजपासुनी मुरले 
पठे्ठ बापूराव कवी म्हरे् येथून आख्यान पहा सरले। 

 
अिा आिय स्वरूपाच्या भेशदक लावण्या शकती पहाव्यात! 
 

‘आम्ही एक संुदरा पानहली शषेफर्ीवर उभी 
नतची तारीफ काय सागंू तुम्हाला आग्न लावती नभी!’ 

 
अिा गूढ स्वरूपाच्या लावण्यातंील कोडी उलगडता उलगडता रशसक शवस्मशयत होऊन जातो. 

 
प्रकवा 

 
‘म्हर्शी नशवाला थोर परंतु मन तुझे चळले 
मला वाटते खरे ज्ञान नाही तुला कळले 
मूळ पीठवानसनी पहाता आनद मूळमाया 
नतने ननर्णमले ब्रह्म, नवष्र्ू, शकंर देवयात्रा।’ 

 
प राि गं्रथातंील अनेक संदभांवरील लावण्या तर मनाला मोशहनी घालिाऱ्या आहेत. सप्तऋषींचा 

जन्म कसा झाला ते सशवस्तर विगन त्यानंी केले आहे. 
 

‘सप्त ऋषींचा जन्म सागंतो तुजला पनंडता 
सादर होऊनी अथणभेद हा ऐकावा आता।’ 
नवधी जन्मला महानवष्र्ूचे नानभस्थानात 
सप्त ऋषी तेथुनी जन्मले ब्रह्माचे सुत।’ 
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याचप्रमािे शस्त्रयाचं्या ठायी असलेल्या ‘सात खोडी’ त्यानंी एका लाविीत रंगशवल्या आहेत. दहा अवताराचंी 
जन्मकथा, तसेच अकरा रुद्रावरही त्यानंी लावण्या शलहून चात री दाखशवली आहे. चौदा रत्नाचंा जन्म, 
चौदा भ वने, मानवी जीवनातील बावन्न शब्रदे, पराक्रमी बावन्न वीर कोिते यावरही स्वतंत्र भेशदक लावण्या 
त्यानंी रचलेल्या आहेत. िकंराच्या शपढ्या कोित्या, नारदाच्या साठ प त्राचंी नावे, पावगतीचे अवतार, राजे, 
सूयगविंाची कहािी, वशिष्ट गोत्र इत्यादींची कवने अत्यंत प्रचतनिीलतेने त्यानंी केली आहेत. ती वाचताना 
आपि चकीत होऊन जातो. ‘तोंड’ या शवषयावरच्या लाविीत ते म्हितात, 

 
‘सवणच झाले जुने परंतु नवे आहे एक 
नाही पानहले कुर्ी कधी ही सागंतो मी एक 
पथृ्वी, आप, तेज, वाय ूआकाश हे पनहले 
चदं्र सूयण, नक्षत्रानदक सवण जुने जाहले 
ब्रह्मा, नवष्र्ू, शकंर पहाता हेही जुने ठरले 
एकवीस स्वगण सप्त पाताळे हेही जुने देख 
सवण पानहले जुने परंतु ऐका एक नवे 
‘सूरत’ वस्तू ही नवी पहाता ही कळली अनुभवे 
वस्तूसारख्या अनंत वस्तू जगी आहेत ठावे 
सुरतीसारखी सुरत नाही मनात शोधाव!े’ 

 
आपल्याला कृष्ट्िाची म रली माशहती आहे; पि शतची अद भ तरम्य अिी जन्मकथा पठे्ठ बापूरावानंी 

शलशहली आहे. 
 
‘एक प्रश्न पुसतो तुम्हाप्रती। वाचुनन पहा जा गं्रथी। 
नवचार करा नचत्ती। सागंा तवनरत उत्तर मजप्रती। 
कृष्र्मुखी मुरली जी होती। का देवानंी धरली हाती। 
पनहल्या जन्मी ती। कोर् होती सागंा मानहती।’ 
 

असा कवीने सूज्ञानंा प्रश्न टाकला आहे. ते प ढे शवचारतात, 
 
‘कुर्ासंगे केले लग्न। पुढे काय आले नवध्न। 
भनक्षला का नतने आग्न। 
कुण्या स्वरूपी झाली मग्न। गेली मोक्षाला का नरकाला। 
तुम्ही पनंडता सागंा सवण उकाळा।’ 
 

अिा म रलीला सती का जावे लागले, शतने क िाला िाप शदला आशि कलीय गी शतचा अवतार कोिता आहे 
असे प्रश्न त्यानंी शवचारले आहेत. पठे्ठ बापूरावाचं्या काळात त रेवाले आशि कलगीवाले याचं्यात असे झगडे 
होत. सवाल-जवाब झडत. पठे्ठ बापूराव संस्कृत चागंले जाित. अनेक गं्रथ त्यानंी वाचले होते. 
आर्ध्यास्त्मक गं्रथाबंद्दल अशधक आस्था होती. या अिा प्रसंगातूंन त्याचंी बह श्र तता अन भवाला येई. अनेक 
भेशदक लावण्या बह श्र ततेच्या शनदिगक आहेत. म्हिूनच बापूराव आपल्या रचनेशवषयी - 
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‘पठे्ठ बापूराव प्रककर। करी जडि सरळ अक्षर। काढ शनया सार। 
झाला अक्षर ग रूमदी भ्रमर। वाच शनया नीट गं्रथ। काद शनया ि द्ध मत। 
होते कशवत्व सतत। कलगी झळके उफावरत।’ 

 
असे साथग अशभमानाने उद गार काढता. त्याचें काव्य म्हिजे, 
 
‘असंख्य कवींच्या कवन सज्जावरी। जर्ू चमकल्या सहस्त्र नवजा।’ 
 

असे शवजाचें चपकारे बसावे असे होते. 
 
आपि कलगीवाले आहोत याचा दाखला त्यानंी आपल्या कवनात शदला आहे. 
 
‘आम्ही कलगीचे नागेश वळीचे आमचा आखाडा कृष्र्ा थडी। 
गाव आमचे रेठरे हरर्ाक्ष जंगली बुवाची लागे गुढी।’ 
 
सवग जनाला चाळविाऱ्या ‘माये’बद्दलही अत्यंत रसवत्तापूिग अिी त्यानंी भेशदक लाविी शलशहली 

आहे, त्या लाविीत, 
 

‘अनत नटरंगी संुदर रूपवती आली ठकडी नार। 
मोठमोठ्याला फसवुनी गेली दगा नदला फार। 
तया शून्याच्या वरी नेटकी उभी ती राहून। 
ज्ञान दृष्टी लावनू पाहती सवाला न्याहाळून। 
चारीही सुभे आपल्या हातामध्ये बळकट ठेवनू। 
तोंडाकडे पहाताच सवण जग गेले मोडून 
भलू पाडून कैक जर्ाला केले गपगार।’ 

 
सवगसामान्य मािसाला ही ‘माया’ शदिा दिगन करिारी आहे. 
 
‘आत्म्यािी ग ज’ या लाविीत बायातंरीची क डी या फसवनू शनघालेल्या आत्म्यािी म्हिते, 
 

‘कुडी आतम्याला अंतरीचे सागंती गुज। 
सोडुनी जाता नाही कशी तुम्हाला लाज॥धृ॥ 
तुला चानरली मी ननतय पाची पक्वान्न 
ऊन सूयाचे नाही नदले मुळीच लागून 
तू करसी चोरी मला नेऊनी बाधंती जन 
कष्ट सोनशले मी तुझ्यासाठी दारूर्।’ 
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क डी सवग यातना साहन करून आतील आत्म्याचे संरक्षि करते, पि आत्मा द ष्ट्मनासारखा शतला 
सोडून जातो. पठे्ठ बापूरावानंी ‘आत्मा-क डी’च्या दं्वद्वात सामाशजक जीवनातील एका सत्यावर प्रकाि 
टाकला आहे. 

 
‘माया’ - ‘ब्रह्म’ याशवषयी बापूरावानंी सिास्त्र प्रचतनाचे शचत्रि अनेक लाण्यातून केले आहे. 

अर्ध्यात्म हा त्याचं्या आवडीचा शवषय आहे. 
 
‘सत्य समज रे ब्रह्म तेशच तू नटलासी पूिग’ असे सागंून ते मूळ सत्यापािी आितात आशि सागंतात, 
 
‘आर्ध्यास्त्मक या ख िा अन भव नी नीट घ्याव्यात शचत्ती.’ अिा साक्षात अन भवाला सामोरे गेले तर 

त्याचा नीट अथग लागतो. 
 
तसेच ‘आम्ही एक गाय पाशहली घ्यावी ओळखून’ या ‘ग रूघरची खूि’, या भेशदक लाविीत, ही 

अचंशबत करिारी माया उभी केली आहे. 
 

‘पाण्याला बह  तहान लागली िोक फार पडला। 
पािी पािी म्हिे थ ंडीत प्रहडे रानीवनाला।’ 

 
याप्रमािे ‘उलटी खूि’ या भेशदकात, व ‘ज्याच्यावर झाली कृपा’ या कवनात, 
 

‘⋯आम्ही एक म ंगी देशखयली। 
अिी भयंकर म ंगी आपले म ख जेव्हा रगडी 
ब्रह्माडंाची घडी करूनी दाढेमर्ध्ये रगडी।’ 

 
यासंारख्या लावण्यातूंन ‘शनरंजन’ तत्त्वाचंी माडंलेली िस्क्तमत्ता आपल्याला चकीत करून टाकते. पठे्ठ 
बापूराव म्हितात, 

 
‘आशद अनाशद प्रथमशच होता पहा िून्याकार। 
नव्हते मेरूमादंार पार एक िून्यची ते सार!’ 

 
म्हिून जनसामान्य प्रापचंकानंा पठे्ठ बापूराव उपदेि करतात, 
 

‘अशतभयंकर आहे प्राण्यानंो मायेचा भवरा। 
जाव ूनका गवाने फ ग नी फसाल आपले मन आवरा।’ 

 
अर्ध्यात्माची न उमगिारी आशि अल्पमतीला न उलगडिारी कोडी बापूराव घालत रहातात. 

‘अशतिय स ंदर एक प रुष मी नेत्री पाशहला’ तो चमत्काशरक प रुष कसा अजब आहे? तो ‘शत्रभ वन ग्रास नी 
शत्रग िासंशहतची पचंभ ते मारी।’ असा आहे. ‘सभारंगिी याचा अथग त म्ही करा सारा’ या लाविीत ‘ऊर्ध्वग वाटे 
शनघे गंगा मेरूशगरीच्या शिखराला। त्या ठायी एक पंचरंगाची पक्षी देशखयला।’ 
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त्या पक्षाला एकवीस पाय आशि नऊ शिरे होती, बावन्न पखंे, तीन डोळे होते. पि ‘शत्रभ वनी साऱ्या 
चारा चशरते पशर नव्हते म ख त्याला।’ असे हे नवल मोठ्या बहारदारपिे आपल्याप ढे ठेवतात. स्शतशमत 
करिारी आिखी एक नवलपारी मोठ्या चत राईने रंगशवतात, 

 
‘आर्खी एका ठायीसी एक संुदरी पानहली। 
आकाशी वरूनी, कुमारी, तीन पुत्रासी प्रसवली। 
पुत्राचें ते लग्न होईना, मग आपर् बाईल झाली।’ 

 
बापूराव यानंी गं्रथात दडलेली अिी अनेक रहस्ये श्रोत्यापं ढे ठेवली होती. पूवी दोन तमािा 

फडामंर्ध्ये चढाओढ लागे. कोड्यात टाकिारे गं्रथातंील आशि शकत्येकदा स्वकस्ल्पत सवाल प्रशतपक्षाला 
करीत. पठे्ठ बापूराव आपल्या बह श्र ततेम ळे आशि कल्पकतेम ळे डाव प्रजकून जात. एकदा शलशहलेली, 
म्हटलेली लाविी प न्हा म्हित नसत. त्याम ळे शनत्य नव्या लावण्याचंी शनर्थमती त्याचं्या स रस लेखिीतून 
झाली. नव्यानव्या धाटिींच्या, जडिींच्या जडीच्या जडी जन्म पावल्या. िीघ्र कशवत्वाची देिगी या 
लोकिाहीराला लाभली होती. उपरोध, उपहारा, प्रवडबन आशि जोडीला स रेख वदेान्त यानंी त्याचंी 
लाविी अशधकय स भग िहािी बनली आहे. 

 
चमत्कृशतजन्य अिा अनेक लावण्या त्यानंी रचल्या आहेत. लाविीच्या ओळीच्या आधी आशि 

ओळीच्या िवेटच्या अक्षरातील एकच अक्षर आिून अवघड पि सहजपि लाभेल अिा अक्षराचं्या लावण्या 
त्यानंी शलशहल्या आहेत. 

 
य, रा, का, ता, ख, स, ही अक्षरे ओळीच्या आद्याक्षरात व अंत्याक्षरात ठेवनू लावण्याचंा नवा बाज 

त्यानंी आिला आहे. उदाहरिाथग, 
 

‘खटाटोप या संसाराचा यात नसे स ख 
खटखट सारी, जन्मभर असे पवगतवत द ःख।’ 
‘गया कािी प्रयाग तीथे आशि नको याग 
गदाधर हारी भज भग होईल दूर हा भवरोग’ 
‘तारि केले भोळया भक्ताचें दीनाचंा दाता 
तारागंिे आकाि पाताळ जग हे शनर्थमता।’ 

 
 ‘विगमाले’ची लाविीही यमक, अन प्रासाचंा वापर करून पठे्ठ बापूरावानंी शलशहली आहे. तीत 

कसली रचनात्मक कृशत्रमता जािवत नाही. उलट ताल, गेयता याचें पशरिाम लीलया प्राप्त झाले आहे. 
 
पठे्ठ बापूराव हे लोकमानस ओळखण्यात चत र होते. ते जसे लोकिाहीर होते तसेच त्यानंी 

लोकप्रबोधन करण्याचें कंकिही बाधंले होते हे लावण्याचं्या अभ्यासावरून कळते. सरळ अक्षरे वाचली तर 
ज्या अन क्रमाने ती अक्षरे ओळीत असतात, तिीच ती उलट्या बाजूने वाचत आल्यास त्या ओळीचीच अक्षरे 
लागतात. उदाहरिाथग, 

 
‘सरी पहातो सदा देव वदे दास तो हा परीस’ 
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‘सती जीभ शवनवी राघवी शवघरावी नवी भजी तीस।’ 
 
ओळीच्या पशहल्या स अक्षरापासून जिी अक्षरे आली आहेत, तिीच िवेटच्या स अक्षरापासून उलटे 

वाचत आले तर, तीच अक्षरे लागतात. यामर्ध्ये खटाटोप नी खटपट करून रचना केली आहे असे वाटत 
नाही. सहज लेखिीतून उतरावी अिी स बोध रचना झाली आहे. 

 
पठे्ठ बापूराव यानंी जिा दोन वस्तंूच्या, तीन वस्तंूच्या लावण्या शलहून आपले ब शद्धचापल्य दाखशवले 

आहे, तसेच दोन, तीन, नऊ या आकड्याचं्या पाढ्याचं्या लावण्या शलशहल्या आहेत उदाहरिाथग, 
 

‘नऊ’ एके रस, हे असती गायनाचे 
चतुर पनंडता शोधून पहा मत छंद शास्त्राचे! 
नऊ दुरे् आठरा हावभाव हे असती नस्त्रयाचें 
‘प्रताप रुद्र’ गं्रथ शोनधता कळेल नेमाचे! 
नऊ नत्रक सत्तावीस नपढ्या तया साबंाच्या पहाया 
नऊ चौक छत्तीस, छत्तीस राण्या होतया कश्यपासी! 
असतय वाटे तरी पहावे भगूोल पुरार्ातंरी! 
नवा पाचें पचेंचाळीस सनरता कचलग देशासी 
भागवतामधे पाहता कळेल कनवश्रेष्ठा तुजसी। 
नऊ सके चौपन्न, चौपन्न कोटी साठ लक्षावर 
नामदेवकृत अभगं असती ऐक साचार। 
नऊसते्त ते्रषष्ठ, ते्रसष्ठ योजनेपयंत अनत दूर 
तक्षक मुखीची नवषज्जवाळा ती जात असे पार! 
नऊ आठे्ठ बाहत्तर खोडी असती तया अश्वाच्या पाया 
नव ेनवे एक्याऐंशी लक्ष बळ तया हत्तीचे 
शखंासुर दैतयासी होते जार्ा नेमाचे। 
नऊ दाही नव्वद हजार ग्रहरे् बहू युगे साचे 
चदं्र सूयणला लागतात मन आगळकाडंाचें!’ 

 
अिा रीतीने गं्रथज्ञानाचा वापर करून सप्रमाि पाढा त्यानंी डफावरच्या थापेवर तालस रात गाऊन 

दाखशवला आहे. ग रुपदी लीन झाल्यावर आपल्याला अिा तन्हेचे ज्ञान आकळते असे ग रूबद्दल साथग 
अशभमानाने त्यानंी म्हटले आहे. ही शवनम्र भावना त्यानंी ग रूबद्दल अनेक कवनातूंन व्यक्त केली आहे. पठे्ठ 
बापूराव म्हितात, 

 
‘नम्र होऊनी जाव ेशरर् तया सद गुरू रायाला।’ 

 
 

❧ 
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१२. आणिले कणवत्व रिागंिावर 
 
पठे्ठ बापूरावाचें शदवस शरते शरते असे चालले होते. या झोपडीत जसे शदवस आले तसे ते त्यानंी 

झेलले. कधी उपािी, कधी अधगपोटी. पि त्याचंी तंद्री लागली की लेखिीला मोहर फ टे. एखादी भ रळ 
घालिारी लाविी रूप घेई. मनाला भलू पाडील अिी ‘गौळि’ साकार होई. एखादा भेशदकातील ‘गि’ 
आकाराला येई. एखादी काळजाला चटका लाविारी ‘फक्क्ड’ िब्दरूप घेई. एखादा फासग जन्म पावे. 
वगाची अटकळ बाधंता बाधंता फ ललेल्या गाजंाची शचलीम शवझत जाई. अंगी म रलेला तमािाचा खेळ 
भतूकाळातल्या सोनेरी शदवसाचंा आठव करून देई. 

 
कधी प ण्यातील जंगली महाराजाचं्या मठाकडे जाऊन बसत. आयगभषूि शथएटरवर येत. शतथं जीव 

रमशवण्याचा प्रयत्न करीत. शतथल्या तमािा फडाचंी शवषण्ि अवस्था त्यांना अस्वस्थ करी. आपल्या अप ऱ्या 
राशहलेल्या डावाची ख पिारी जखम सोसत रहात असायचे. 

 
इथेच बापूसाहेब प्रजतीकर या भल्या मािसाची आशि बापूरावाचंी भेट झाली. प्रजतीकर हे ग रव 

समाजातील. पोष्टमनचे काम करिारे. त्याचें जीवनही खडतर होते. बालवयातच घरातून उघड्या जगात 
याव ेलागले. सकाळी शचते्र व वतगमानपते्र शवकायचे, द पारी माध करी मागून आिायची. प ढे सतरंजीवाला 
चौकात तमािाच्या शथएटरात चौघडा वाजंत्र्याचं्या ताफ्यात वाजशवण्यास जाऊ लागले. शतथे त्यानंी 
भेशदकाचे सामने पाशहले. नंतर दौंड स्टेिनवर हमाल, बटॅरीमन अिी कामे केली. प न्हा प ण्यास येऊन तार 
प्यनू म्हिून दत्ताच्या देवळाजवळील पोष्टात लागले. येथेच पोष्टमन म्हिून गिेि पेठेत पते्र वाटपाचे काम 
करू लागले. याचवळेी आयगभषूि शथएटरवर पठे्ठ बापूरावानंा एक पत्र आले. ते देण्यासाठी तेथे गेले. पठे्ठ 
बापूराव याचंी ओळख या शनशमत्ताने झाली. ओळखीचे रूपातंर स्नेहात झाले. 

 
दोघातं आत्मीयता शनमाि झाली. प्रजतीकर श्रद्धािील भावाने पठे्ठ बापूरावावंर पे्रम करू लागले. 

त्याचं्या सतत गाठीभेटी होऊ लागल्या. बापूरावासंारखा कीर्थतमान िाहीर झोपडपट्टीत राहतो हे 
प्रजतीकरानंा बरे वाटले नाही. त्यानंी बापूरावानंा शवनंती केली. झोपडपट्टी सोडायला लावली. तीन रुपये 
मशहना भाडे असलेली २३८, गिेि पेठ या घरातील खोली बघून शदली. बापूराव येथे ताईंसह राहायला 
आले. आता त्याचं्या रोज भेटी होऊ लागल्या. प्रजतीकर कामावरून आले की बापूरावािंी संवाद चाले. 
बापूराव आपल्या लावण्या बापूसाहेब प्रजतीकर यानंा सागंत. प्रजतीकर त्या शलहून घेत. बापूराव स्वतः नव्या 
लावण्या शलहीत. लावण्यानंी वही भरली की एखादा तमासशगराला ती वही देत. तामासगीर वही घेऊन 
जाई. पि परत करण्याचे नाव नसे. अिा शकतीकरी लावण्या अनेक तमासशगरींकडे असत. बापूरावानंी 
‘फासग’ हा वगेळा प्रकार मराठी तमािात आिला. त्याम ळे तमािाची रंगत वाढली. असे फासग व वग 
शलशहलेल्या वया तमासशगराचं्याकडे गेल्या. 

 
बापूसाहेब प्रजतीकर याचें द्रोि-पत्रावळयाचें द कान होते. त्या द कानात बापूराव बसत. एकदा 

त्यानंी प्रजतीकर याचं्या द कानातील शिल्लक मोजून पाशहली. ती शिल्लक पाहून प्रजतीकरानंा ते म्हिाले, 
‘बापूसाहेब, तमािा कला चागंली आहे. सवगसामान्य लोकाचें रंजन करते. िहािपि शिकवते. पि ही सेवा 
करिारे तमासगीर मात्र कजगबाजारी असतात. तमािा फडवाले या कजाने हैराि होतात. पठािसावकार 
रुपयाला दोन आिे व्याज घेतात. त्याम ळे तमासशगराचें फार न कसान होते. त म्ही हे पैसे तमासशगरानंा द्या. 
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त्यानंा वळेप्रसंगाला पैसे उपयोगी पडतील. त्रस्त झालेल्या तमासशगरानंा आधार शमळेल. मी पैसे वसूल 
करून देईन. ती माझी जबाबदारी. 

 
पठे्ठ बापूरावानंी तमािा कलेच्या पे्रमापोटी आशि तमासशगराचं्या भल्यासाठी ही जोखीम पत्करली. 

बापूराव व्यवहारज्ञानात तसे कचे्चच होते. प ढे ही सावकारी तोट्यात आली. 
 
काही असेच प्रसंग घडले. त्यापंैकी एक असा : 
 
पठे्ठ बापूरावाचं्या सागंण्यावरून प्रजतीकरानंी एका तमासशगराला साम दाशयक फडावर ९०० रु. 

शदले होते. त्यावळेची ही रक्कम काही थोडीथोडकी नव्हती. हे पैसे देताना रोज ९ रु. चा हप्ता ‘भागवायचा 
असे ठरले. होते. पि तो तमासगीर हप्ता भागवायला टाळाटाळ करू लागला. पैसे भागवनेासा झाला. 
बापूरावाचं्या मनाला ही गोष्ट लागली. त्यानंीच तमासशगरींच्याच शहतासाठी प्रजतीकरानंा या व्यवहारात 
भरीस घातले होते. बापूराव तसे तापट होते. त्यानंी गाजंाची शचलीम भरली. प्रजतीकरानंा घेऊन पैसे 
मागायला गेले. तमािाचा खेळ संपला होता. शमळालेल्या शमळकतीचा शहिबे करून कलाकारातं वाटण्या 
चालल्या होत्या. बापूराव त्या तमासशगराला म्हिाले, ‘हे प्रजतीकर मोठे सावकार नाहीत. द्रोि-
पत्रावळयाचं्या शवक्रीतून आलेले पैसे तमासशगरानंा पठािाच्या तावडीतून सोडशवण्यासाठी ते देतात. 
पदरमोड करतात. त्याचें पैसे आधी देऊन टाक.’ तो तमासगीर उमगट होता. त्याला उपकाराची जािीव 
नव्हती. तो बापूरावानंा म्हिाला, 

 
‘तमािात त झं गाि ंम्हितोय म्हिून त झं बोलि ंऐकून घ्यायच ंकाय? याप ढं त झं गािचं म्हििार 

नाही. अनेक कवींची गािी पडलीत.’ 
 
पठे्ठ बापूरावानंा त्याच्या या उलट बोलण्याने राग आला. शचलमीचा झ रका ओढून ते म्हिाले, 
 
‘मी क ठं म्हि म्हितोय. पि एक लक्षात ठेव, तू तमािात माझं गाि ं म्हटल्याशिवाय, माझं नाव 

घेतल्याशिवाय त झा तमािा चालिार नाही. शटकिारही नाही.’ 
 
पठे्ठ बापूरावाचं्या साशत्त्वक संतापाने उच्चारलेली ती वािी खरी ठरली. त्या तमासशगराचा तमािा 

बदं पडला. त्याची वाताहत झाली. 
 
पठे्ठ बापूरावाचं्या लावण्याचंा फार मोठा प्रभाव रशसक मनावर होता. त्याचं्या लाविीशिवाय तमािा 

बेचव वाटे. बापूरावाचं्या िृगंाशरक लावण्याचंी मोहकता वगेळीच असे, तर भेशदक लावण्यातंील अर्ध्यात्म 
लौशककशरत्या मराठी मनाला ल भाशवत असे. अिा असंख्य लावण्या बापूरावानंी शलशहल्या होत्या. काही 
जवळ होत्या, काही तमािशगरानंी नेल्या होत्या. या प्रचंड संख्येने शलशहलेल्या लावण्याचें काय कराव ेअसा 
प्रश्न त्यानंा छेडीत रहायचा. त्या मनःस्स्थतीचे यथाथग विगन 

 
‘पन्नास वष ेकेली मुशानफरी पुरी लोटली मुदत कुडी। 
दुसरे रामायर् भारत बनलें , गं्रथ रनचले अचल थडी। 
बहुत वषें लोटली म्हर्ूनी भलती मनी उद्भवली अढी। 
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हाती धरूनी लेखर्ी नलनहले कनवतव केवढे कडोनवकडी। 
गं्रथ साठले नजरेबाहेर, छाती धडकली चचता बडी। 
काय करू तयाला, नकती नलहाव,े कुठे ठेवाव ेलावनू थडी। 
 

या ‘चशरत्रपर’ लाविीत केले आहे. ते म्हितात, 
 
‘दोन लक्ष आम्ही केली लावर्ी, केवढी म्हर्ावी बात बडी’ 
 
अिा असंख्य लावण्या त्यानंी केल्या. त्याचें काय करावे अिी प्रचता त्यानंा भेडसावीत होती. इतर 

क िाचा आधार नव्हता. स्वतः दशरद्रीनारायि बनलेले. आय ष्ट्यातील अखेरीचे शदवस, साराच धीर 
स टलेला. जीव ओतून, जीवन झोकून शलशहलेल्या लावण्या, कवने वाऱ्यावर उडून जातील या भावनेने पठे्ठ 
बापूराव तगमगत होते. 

 
मात्र ज्या प्रजतीकरानंी पठे्ठ बापूरावाचं्या अमोघ कतृगत्त्वावर, कवनावंर जीव लावला त्यानंी आपली 

क वत नसताही लावण्याचें प स्तक काढण्याचे ठरशवले. रात्ररात्र पठे्ठ बापूराव याचं्याबरोबर बसून लावण्याचें 
हस्तशलशखत तयार केले. िीघ्र कशवराज श्रीधर कृष्ट्ि ऊफग  ‘पठे्ठ बापूराव क लकिीकृत गि-गौळि-
लावण्या-पोवाडेसह’ भाग १ला छापून तयार झाला. साशहत्यसम्राट न. शच. केळकर याचंा अशभप्राय लाभला 
होता. त्याचं्याच हस्ते प्रकािन करावयाचे शनशित झाले होते. तिी वाता सवगत्र जाहीर झाली. शठकशठकािी 
जाहीर शनवदेने लावली गेली. पि याचवळेी पठे्ठ बापूराव याचंी आर्थथक स्स्थती शबकट होती. अंगावर चागंले 
कपडे नव्हते. अिा अवस्थेत एका चागंल्या समारंभाला आपल्याम ळे गालबोट लागायला नको म्हिून 
बापूरावानंी प िे सोडले. ते ताई पप्ररचेकरबरोबर चालत पप्ररच्याला शनघून गेले. प्रजतीकरानंा हे कळताच 
वाईट वाटले. या समारंभाला बापूराव असिे आवश्यक होते. त्याचंा सत्कारही करावयाचे त्याचें शनयोजन 
होते. प्रजतीकर अस्वस्थ झाले. त्यानंी २५ रु भाडे देऊन एक टॅक्सी ठरवली. श्री. नानासाहेब थोरात या 
शमत्रानंा घेऊन पप्ररचे गावच्या वाटेला लागले. रात्री ३ वा. पप्ररचे येथे पोचले. पि शतथे बापूराव भेटले 
नाहीत. ते रात्रीच पायी चालत प ण्याला गेल्याचे कळले. प्रजतीकर परत प ण्याच्या मागी लागले. 
बापूरावानंा भेटले. सगळा वृत्तान्त साशंगतला. पि बापूरावानंा पूवीचे िाही थाटाचे शदवस आठवले. ते 
प्रजतीकरानंा म्हिाले, ‘बापूसाहेब, त मचे फार उपकार आहेत माझ्यावर. एक चागंला समारंभ महत्प्रयासाने 
त म्ही घडवनू आिलाय. मी हा असा; दशरद्रीनारायि. अंगावर धड कपडे नाहीत. मी या अिा अवस्थेत 
समारंभात असिे मला बरे वाटत नाही. त म्ही समारंभ करा. मला आनंदच आहे. मी भरून पावलो असं 
समजा. पि मला गळ घालू नका.’ 

 
प्रजतीकर हे स्वतःला पठे्ठ बापूरावाचें शिष्ट्य समजत होते. बापूरावावंर त्याचंी भक्ती होती. शनष्ठा 

होती. ते म्हिाले, 
 
‘मी करतो नवीन कपडे. काळजी करू नका. पि त म्ही यायला हव.ं’ 
 
बापूराव म्हिाले. 
 
‘बापूसाहेब, मला पूवीप्रमािे पोिाख करत असिील तर मी येईन.’ 
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प्रजतीकरानंी कबूल केले. त्यानंी बापूरावानंा हवा तसा पोिाख घेतला. 
 
शद. १-२-१९४२ रोजी हा प्रकािन समारंभ व बापूरावाचंा सत्कारसोहळा तात्यासाहेब केळकर 

काही अपशरहायग कारिाने उपस्स्थत राहू न िकल्याने आबासाहेब म ज मदार याचं्या अर्ध्यक्षतेखाली जॉन 
स्मॉल मेमोशरअल हॉल, प िे येथे थाटामाटात साजरा झाला. 

 
याप्रसंगी संगीततज्ज्ञ गंगाधरराव नारायिराव म ज मदार ऊफग  आबासाहेब म ज मदार आपल्या 

भाषिात म्हिाले, 
 
‘पठे्ठ बापूराव क लकिी हे स प्रशसद्ध तमासगीर व स्वयंशसद्ध कशव आहेत. त्यानंी स मारे सव्वा लाख 

लाविी शलशहली आहे, असे ते म्हितात. इतर लावण्यामंर्ध्ये आशि त्याचं्या लावण्यांमर्ध्ये फरक पाशहला 
असता त्याचं्या लावण्यातं िब्दरचना अगदी खेड्यापाड्यातूंन वापरल्या जािाऱ्या ि द्ध मराठी भाषेत आहेत. 
संस्कृत िब्द फार कमी असतात. त्याम ळे त्या सवांस शप्रय असतात. 

 
लाविी म्हटली म्हिजे तीमर्ध्ये िृगंार हा असिारच, तथाशप तो उत्तान िब्दात न दाखशवता गूढ 

िब्दातं दाखशविे ही गोष्ट शविषे असते. व त्याचंी कशवता व वग जरी िृगंारपर असले तरी अखेर अत्यंत 
बोधपर आहेत. बह जन समाजाला खरी शिकवि तमािानेच होईल; तमािा हाच खरा राष्ट्रोन्नतीचा मागग 
आहे. जास्तीत जास्त जनता साक्षर होईल तर ती या तमािानेच.’ 

 
पठे्ठ बापूराव आपल्या सत्काराबद्दल केलेल्या भाषिात म्हिाले, 
 
‘मी तमािाचा व्यवसाय ५२ वष े केला व तोही महार-मागं याचं्यात राहून. या वगाकडे आपि 

वगेळया दृष्टीने पाहतो. परंत  हा समाज फ टक्या राजंिात भरलेल्या माशिक मोत्याप्रमािे आहे. बाय 
देखाव्याकडे न पाहता, त्याचं्या शनमगल अंतःकरिात या समाजाने डोकावनू पहावे, म्हिजे शतथे शनमगल 
पाण्याचा झरा सापडेल.’ 

 
एकूि सामाशजक जीवनातील एका समस्येशवषयीच त्यानंी त्या काळी वाचा फोडली. 
 
प ढे प्रजतीकरानंी पठे्ठ बापूरावाचं्या लावण्याचें पाच भाग प स्तकरूपाने प्रशसद्ध केले. प्रजतीकर व 

िाहीर नाशनवडेकर याचं्याबद्दल आत्यंशतक कृतज्ञतेने त्यानंी उमगार काढलेत. 
 

‘नवद्याप्रसारक रतने नमळाली। 
दोन मार्से नगरीएवढी। 
मोती अंधारात लपून रानहलेले 
आर्ले उजेडात, भले गडी। 
 
नमत्र नमळाले नाननवडेकर 
शाहीर प्रख्यात चंद्रचुडी 
चजतीकर ते बापूराव गुरव 
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नदला डागंोर लावुनी गुढी। 
आनर्ले कनवतव रर्ागंर्ावर 
भर चौकात नदली बुडी। 
बरा केला उपकार दादानों। 
भल्या मदानो बाधंली मढी।’ 

 
शनखळ अंतःकरिाचे बापूराव या शहतकत्यांचे ऋि मनमोकळेपिाने व्यक्त करतात. 
 
या काळात प ण्यामर्ध्ये केिवराव जेधे, काकासाहेब गाडगीळ, प्रा. गोडे, कवी मनमोहन नातू, 

शसदे्धश्वरिास्त्री शचत्राव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्रीमंत आबासाहेब म ज मदार, न्यायरत्न शवनोद, दत्तो 
वामन पोतदार, पोपटलाल िहा, काकासाहेब प्रिगरे या शवशवध के्षत्रातंील नामवतं व्यक्तींचा पठे्ठ बापूरावािंी 
संपकग  आला. भेटी झाल्या. तात्यासाहेब केळकरानंी तर त्यानंा ‘िीघ्रकवी’ असा शकताब शदला. 

 
मात्र पठे्ठ बापूरावाचंा हा अखेरचा काळ होता. शदवस हलाखीचे होते. हतबल करिारी शववचंना 

सतत डंख मारीत होती. त्याचं्या या शदवसाचंी आठवि नानासाहेब साठे यानंी शलहून ठेवली आहे 
 
‘आम्हाला कळू लागल्यापासून पठे्ठ बापूराव म्हिून नामांशकत तमािावाला आहे असे ऐकून होतो. 

प ढे ते ब्राह्मि असूनही बाटले होते हेही ऐकले. नंतर त्याचें तमाि े पाशहले. ते त्याचं्या अस्तमानातीलच 
होत. त्या तमािात गंभीरता होती. अश्लीलता म ळीच शदसली नाही. अगदी कथेकऱ्यापं्रमािे पूवगरंग, 
उतररंग होता. 

 
त्यानंतर स मारे ४ वषांखाली आम्ही आयगभषूि शथएटरमर्ध्ये तमािास गेलो होतो. तमािा 

स टल्यावर आम्ही बाहेर पडलो तो दाराप ढे एक अत्यंत वृद्ध, पाढंरी दाढी, पाढंरा रुमाल गळयात व हातात 
रुद्राक्षाच्या माळा, अंगात एक भला मोठा कोट, जवळ दोन-तीन मराठे व इतर जातीची मािसे, जरा 
पलीकडे शचलीम तयार करीत होती. तेव्हा मला वाटले, असेल एखादा साधू अथवा फकीर झाले. म्हिून 
खरोखरच मी त्यानंा २ पैसे शदले. नंतर जवळच शवचारता कळले की, हेच ते पठे्ठ बापूराव! छे! मला पटेनात 
ते. तेव्हा समक्षच शवचारण्याचे धाडस केले व शवचारले, 

 
‘आपिच का ते पठे्ठ बापूराव?’ 
 
चकीत होऊन खोल आवाजात पठे्ठ बापूराव म्हिाले, 
 
‘होय.’ 
 
मग मात्र मी थक्क झालो. मनात म्हिालो, 
 
‘अरेरे, एवढ्या नामाशंकत मािसाला ही स्स्थती यावी ना?’ मला मोठेच वाईट वाटले. आशि पठे्ठ 

बापूरावाचें आपि काही भले करू िकू का, अिी इच्छा मनात आली व त्या दृष्टीने त्याचंा घरचा पत्ता 
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शवचारून घेऊन एका रशववारी द पारी त्याचें घरी गेलो. तेथेही मनात तेथील पशरस्स्थती पाहून सौख्याऐवजी 
द ःखच झाले. 

 
त्या पशहल्याच बठैकीत मोठ्या आदराने त्यानंी स्वतः शलशहलेल्या लावण्या व काव्ये दाखशवली. व 

त्या छापण्याचे काय कराव े या शववंचनेतच होते. शिवाय प्रजतीकर यानंी बापूरावाचं्या काही शनवडक 
लावण्या छापल्याचे वृत्तही त्यानंी साशंगतले. पठे्ठ बापूराव म्हिाले, ‘माझी खरोखरच शिष्ट्यापेक्षाही जास्त 
सेवा हे प्रजतीकर करतात.’ 

 
अिा पशरस्स्थती बापूरावानंा पाहून माझ्या जीवास त्यांची ती शवपन्नावस्था पाहून तर चैनच पडेना. 

प ण्यातील साशहस्त्यक म्हिशविाऱ्या एका शमत्रास पत्र टाकले. पि बापूरावाचें द दैव. त्यानंा उत्तर द्यावे 
एवढीदेखील बापूरावाचंी व माझ्या शलखिाची प्रकमत त्याला वाटली नाही. धन्य आहे.’ 

 
या नानासाहेब साठे यानंीच आचायग अते्र यानंा पठे्ठ बापूरावाचं्या द ःस्स्थतीबद्दल साशंगतले. नंतर 

आचायग अते्र यानंी १९४२ साली पंधरा रुपयाचंी मनीऑडगर पाठशवली. आचायग अते्र यानंी पाठशवलेली ती 
मनीऑडगर पाहून बापूरावाचं्या डोळयात पे्रमाश्रू उभे राशहले. ते म्हिाले, 

 
‘अते्रसाहेबानंा मी िरे (वाघ) या नात्यानेच लाबंनू ओळखतो. खरोखरच त्यानंी िरेपिा दाखवला. 

मला शदलेले पधंरा रुपये हे लाखाच्या शठकािी आहेत; कारि ते थोर माि सकीने आशि एका ग िीजनाचे 
ग ि पाहून शदलेत. त्या ग िाची प्रकमत, कलावतंाची अमूल्य प्रकमत त्यात आहे.’ 

 
आचायग अते्र या कदरदार साशहस्त्यकाने एकेकाळच्या शदलदार मािसाशवषयी दाखशवलेली ती 

मनस्वी आस्था होती. नंतर आचायग अते्र पठे्ठ बापूरावानंा भेटलेही. ‘दहा हजार वषात मागे आशि दहा हजार 
वषात प ढे न जन्मिाऱ्या’ त्या आचायग अते्र याचं्याच भाषेत अिा या दोन थोर कलावतंाची ती एक अंतःकरि 
गदगदून टाकिारी भेट होती. 

 
बापूसाहेब प्रजतीकर यानंी पठे्ठ बापूरावाचंी खूप काळजी घेतली होती. त्याचं्यासाठी त्यानंी धोतर 

जोडी रुपये एकोिीसची, रेिमी उपकरिे ७ रुपयाचें, दोन िटग रुपये साडेनऊचे, जरीकाठी फेटा रुपये 
एकिते्र्याण्िवचा, ब्राह्मिी जोडा रुपये साडेपाचचा, पाघंरण्यास शपवळी िाल रुपये अकरा प्रकमतीची, हे 
सवग पी. गेंगिे, ब धवार चौक आगीचे बंबासमोर, प िे येथे घेतले. पठे्ठ बापूरावाचं्या पत्नी सौ. सरस्वतीबाई 
क लकिी यानंा जाभंळया काठाचे चौकडी ल गडे व ताराबाई पप्ररचेकर नाईक-नवरे यानंा टोपपदरी ल गडे 
क मठेकर द कान, चोळखि आळी, ब धवार पेठ येथे १९४२ साली घेतल्याची नोंद आहे. 

 
पठे्ठ बापारावाचंी पत्नी सौ. सरस्वतीबाई श्रीधर क लकिी या प ण्यातच रहायला आल्या होत्या. त्या 

आपला भाऊ नाना याच्या सोबतीने दारुवाला ब्रीजजवळ भाड्याच्या खोल्यात रहात होत्या. ज न्या 
पद्धतीच्या कडीकपाटाच्या खोल्या होत्या. मागे अंगि होते. तेथे बक ळीचे झाड होते. बक ळीच्या फ लाचंा 
रंग आशि गंध त्यानंा आवडे. आपली जीवनभराची एकाकी वाटचाल करता करता त्या थकल्या होत्या. त्या 
श्री साईबाबाचं्या भक्त होत्या. त्याचं्या पूजेत आपल्या मनीचे कोंडलेले द ःख शवसरण्याचा प्रयत्न करीत. 
सायंकाळी दारुवाला प लाजवळच्या मारुतीच्या दिगनासाठी जात. शनत्यनेम च कत नसे. त्या गोऱ्या, मर्ध्यम 
उंचीच्या, गालावर तीळ असलेल्या, गोल चेहऱ्याच्या, िातं आशि पे्रमळ होत्या. त्या अबोल असत. आपल्या 
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काळजातला जीवघेिा संघषग त्यानंी कधीच व्यक्त केला नाही. ती भारतीय संस्कृतीच्या जीवनमूल्याचंी 
उपासना करिारी स्त्री होती. काळाचे आशि उपेके्षचे सारे आघात सोसण्याची िक्ती शतच्यात होती. 
बापूरावाबंरोबर शववाहवदेीवर सात पावले टाकली असतील एवढीच त्याचंी जीवनसोबत. अिा त्या सौ. 
सरस्वतीबाईंचा आवाज मृदू होता. पठे्ठ बापूराव त्यानंा कायमचे द रावले तरी त्याचें भाडंि क िािीच नव्हते. 

 
कधी कधी बापूराव शतथे येत. उंबऱ्याच्या बाहेरच बशहष्ट्कृतासारखे बसत. या सोशिक, संयमी 

सरस्वतींनी त्राग्याची एखादी छटाही कधी चेहऱ्यावर उमटू शदली नाही, प्रकवा असय कोंडमारा झाला 
असताही आपल्या शनधारापासून त्याही ढळल्या नाहीत. दोन उभ्या आय ष्ट्याचंा भावव्याक ळ मूक संवाद होई 
तेवढाच! 

 
बापूसाहेब प्रजतीकर यानंी पठे्ठ बापूरावाचं्या लावण्या शलहून घेतल्या होत्या. शकत्येक पाठ होत्या. 

पठे्ठ बापूरावानंी त्या लावण्याचं्या चाली प्रजतीकरानंा शिकशवल्या होत्या. प्रजतीकरानंा तमािा कलेचे 
आकषगि होतेच. पूवी त्यानंी नाटकात कामे केली होती. वयाच्या चौदाव्या वषी तमािातील वगामर्ध्ये 
कामेही केली होती. प ढे तर एका नामाशंकत तमािा कलावतंाचे पठे्ठ बापूरावाचें शिष्ट्यत्वच पत्कारले होते. 
यातून पे्ररिा घेऊन प्रजतीकरानंी तमािा फड उभा केला. १९४३ साली ब धवार पेठेत, ढमढेरे बोळात 
माळयाच्या धमगिाळेत शतसऱ्या मजल्यावर तमािाचा खेळ केला. त्या खेळास डॉ. देिपाडें, गंगाराम 
पाषािकर, आबासाहेब म ज मदार, काकासाहेब गाडगीळ, प्रो. दत्तोपतं पोतदार, न्याय-शवनोद, पोपटलाल 
िहा, श्रीमती िक ं तलाबाई पराजंपे, नानासाहेब साठे, ह ंडीवाले व पठे्ठ बापूराव उपस्स्थत होते. गि झाला, 
गौळि झाली. फासग संपला. तमािा कला रक्तात शभनलेल्या पठे्ठ बापूरावानंा राहवनेा. ते उठले आशि 
म्हिाले, 

 
‘ज्याच्या लावण्या ऐकण्यासाठी त म्ही जमला आहात, तो मी शजवतं आहे. मी म्हिू का लावण्या?’ 
 
टाळयाचंा प्रचडं कडकडाट झाला. त्या दाद देिाऱ्या टाळयाचं्या गजरात पठे्ठ बापूरावानंी आपल्या 

हाती डफ घेतला. डफावर पूवीच्या उत्साहाने थाप मारली. वाद्यावंर सूर-मेळ झिझिू लागला आशि याच 
वळेी आपल्या पहाडी आवाजात हा लोकिाहीर लावण्या पेि करू लागला. सारा श्रोतृवगग रोमाशंचत झाला. 
मंत्रम ग्धा बनला. एकेका ढंगदार लाविीने तमािा चढत गेला. तात्याबापूचा वग पठे्ठ बापूरावानंी पूवीच्याच 
थाटात रंगशवला. पठे्ठ बापूरावाचंा तमािाचा कैफ सवांनी अन भवला. 

 
पठे्ठ बापूरावाचंी ही डफावरची िवेटचीच थाप होती. त्याचं्या पहाडी आवाजाची शकमया ही 

अखेरचीच होती. पठे्ठ बापूरावाचंी तमािाची चढलेली निा ही अंतकाळाचीच होती. पठे्ठ बापूरावाचंा तो 
िवेटचा काळ होता. ते आयगभषूि शथएटरवर शनत्य जात. भोगलेल्या ऐश्वयाची ध ंदी शचलमीच्या 
झ रक्याबरोबर त्याचं्या नसानसात शभनत जाई. कोपऱ्यात, अंधाऱ्या वलसावलीत बसलेले असत. अिावळेी 
िाहीर बाबूराव घोलप त्यानंा भेटायला एकदा आयगभषूि शथएटरवर गेले होते. त्यावळेची त्याचंी स्स्थती 
त्यानंी शलहून ठेवली आहे. 

 
‘पठे्ठ बापूराव थकले होते. आजारी अवस्था होती. द सऱ्या हातात ज नाट, फ टकी शचलीम होती. 

अंगात माजंरपाटाचा सदरा होता. ग डघ्याच्या थोडेसे खाली असलेले धोतर होते. डोक्यावर भला मोठा 
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फेटा. लाबंलचक दाढी आशि पायात प िेरी जोडा होता. खोकत होते. औषधाला पैसे नव्हते. गाजंाची 
शचलीम शरकामीच होती. आशि हातात कागदाचे भेंडोळे होते...’ 

 
पठे्ठ बापूराव यानंा भशवष्ट्याची जाि होती. बरेच लोक भशवष्ट्य शवचारायला त्याचं्याकडे येत. त्यानंा 

स्वतःचे मरिही कळले होते. मरिापूवी दोन शदवस आधी त्यानंी प्रजतीकरानंा बोलावनू घेतले. त्यानंा 
म्हिाले, 

 
‘बापूसाहेब, एक-दोन शदवसात माझा अंतकाळ आहे. मला माझा मृत्य ू शदसतो आहे. मला वाटते 

आहे, आपि आपल्या जन्मभमूीत प्राि ठेवावा. काही झाले तरी हरिाक्ष रेठरे येथील मातीत माझी नाळ 
प रलीय. अखेरचा श्वास घ्यायचा शतथे जाईन म्हितोय. खूप शफरलो. मराठी मातीनं माझ्यावर पे्रम केलं. 
त म्ही तर खूप साभंाळलं. पि जन्मभमूीची ओढ स टत नाही. मला पंचवीस रुपये द्या. मी हरिाक्ष रेठऱ्याला 
जातो. त म्ही माझा सत्कार केला. कसा उतराई होऊ मी? मी माझ्या गावी गेलो की त म्हाला इनाम देईन.’ 
त्यानंा गावी जाण्याची तळमळ लागून राशहली होती. प्रजतीकरानंी बापूरावाचें म्हििे ऐकले. पचंवीस 
रुपयाचंी जमवाजमव केली. पि पठे्ठ बापूराव यानंा जन्म शदलेल्या गावाची शकतीही ओढ असली, तरी त्याचें 
थकलेले िरीर साथ देईनासे झाले होते. अखेरीस १०४७ रशववार पेठ, प िे येथे िके १८६७ पौष वद्य, 
िशनवार सकाळी ६ वा शद. २२-१२-१९४५ रोजी ते इहलोक सोडून गेले. रेठरे हरिाक्ष येथे कृष्ट्िकाठी 
जन्माला आलेल्या बापूरावानंी काळा-स्थळावर मात करून प िे येथे म ळाम ठेच्या काठी शवश्रातंी घेतली. 

 
बापूरावानंी प्रजतीकर यानंा मृत्यपूूवी साशंगतले होते, ‘बापूसाहेब, माझा अंत्यसंस्कार तूच कर. 

ब्राह्मि मंडळींचा रोष यायला नको म्हिून ओंकारेश्वर स्मिानभमूीत नेऊ नको. माझा लकडी पूल 
स्मिानभमूीत अंत्यसंस्कार करा.’ 

 
पठे्ठ बापूरावानंी ‘प ण्याच्या लाविी’त पवळाला उदे्दिून म्हटले होते; 
 

‘त ला देतो लकडी पूल। 
शतथे चागंली हवा।’ 

 
अखेर त्यानंी याच लकडी प लाच्या स्मिानभमूीत अखेरचा शवसावा घेतला. 
 
अलौशकक अिा काव्यप्रातंात भरारी मारिाऱ्या पठे्ठ बापूरावानंी मात्र लौशकक जीवनातील रुक्ष 

व्यवहार कधी जपला नाही. ते त्यात ग ंतलेही नाहीत. तमािा कलेच्या वडेापायी त्यानंी सासंाशरक 
जीवनाकडे द लगक्ष केले. त्याची खंत त्यानंी आपल्या ‘जीवनचशरत्र’ या कवनात व्यक्त केली आहे. 

 
‘मंडळ भरता सोडले पारायर्, वारार्शीमध्ये गंगाथडी। 
दोन लक्ष आम्ही केली लावर्ी, केवढी म्हर्ावी बात बडी।’ 
 
पि यासाठी कसले दान शनयतीच्या पदरात टाकावे लागले ते मांडतात, 
 
चैन भोगली घडोघडी, पर् संसार झाला पडापडी 
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लग्न लावले, कुटंुब केले, कळत असोनी टाकली उडी। 
पायात बेडी बळे अडकवली, येऊन बसल्या बारा नडी 
नदल्या झुगारुनी सगळ्या एकीकडे, तयामुळे रुसले खेळगडी।’ 
 
संसार मोडला. पि त्याचं्या पत्नी सौ. सरस्वतीबाई या धीराच्या होत्या. सती साशवत्रीच्या 

विंातल्या होत्या. पठे्ठ बापूराव श्रीकृष्ट्ि जन्माचे कौत क 
 

‘कोक ळामर्ध्ये नंदाच्या घरी श्रीहरी अवतरला’ 
 

असे आपल्या काव्यात करीत असले तरी ‘श्रीधर कृष्ट्ि क लकिी’ या आपल्यातील सासंाशरकाला हा अपत्य 
जन्मसोहळा साजरा करण्याचे भाग्य शदलं नाही. अखेर त्याचं्या पत्नीने कराडच्या गोप्रवद क लकिी यानंा 
१९५१ साली दत्तक घेऊन प त्रपे्रमाची तहान भागशवली. गोप्रवद हे त्यावळेी बावीस वषांचे होते. सरस्वतीबाई 
१९६८ साली प िे येथेच शनवतगल्या. 
 

❧ 
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१३. सहज समाधी साक्षात्काराची 
 
लोकिाहीर पठे्ठ बापूराव यानंी स्पिग केला नाही असा शवषय राशहलेला नाही. ते ‘समाजस धारक’ 

म्हिून होते असे नाही, पि त्याचं्या जीवनाची आंतशरक तळमळ आशि धारिा तीच होती. लाविीचा 
अस्सल बाज त्यानंी शचशत्रत केला. खालच्या समाजातील आवडत्या महार-मागं समाजात ते वावरले. 
शमसळले. गानक िल पवळाबरोबर जगले. अनेक िाशहरानंी जीवनाच्या अखेरीस िाशहरी सोडली. 
कीतगनकार बनले. उफ फोडला. शचपळया हाती घेतल्या. पि बापूरावानंी घेतलेला वसा अखेरच्या 
श्वासापयंत साभंाळला. त्याचंा प ण्यात बापूराव प्रजतीकरानंी सत्कार केला तेव्हा त्यानंी महार समाजातील 
कवन-चात रीची प्रिसंा केली. घराने, गावाने बशहष्ट्कार टाकला तरी ते घाबरले नाहीत. ि द्धीकरिाला 
तयार झाले नाहीत. ते मानवतावादी होते. लेखिीबरोबर डफ हातात धरला ते मानवी कैवारासाठीच. 
तमािासारख्या अनगड कलेतून लोकप्रबोधन करता येईल ही त्याचंी भशूमका होती. कलावतंाचे ठायी 
असिारा हट्टीपिा, शनधार आशि कलंदरपिा त्याचं्याही ठायी होता. 

 
िीघ्रकशवत्व, स ंदर िृगंार आशि समाजप्रबोधन या वैशिष्ट्ट्याबंरोबर शवनोदाची झालर, खमंग 

संवाद, लाविीतील लावण्य आशि अर्ध्यात्माचे तत्त्वप्रचतन हेही महत्त्वाचे होते. 
 
१८६० च्या दरम्यान ‘ब कीि’ नाटके रंगभमूीवर आली. त्यात आधी ‘फासग’ असे. पठे्ठ बापूरावानंी हा 

लोकमनाला रंजकपिे ख लवत नेिारा नवा फासग मराठी तमािात आिला. समाजातील ढोंगावर प्रकाि 
टाकत शवनोदगभगतेने पेि केला जािारा हा प्रकार लोकानंा फार आवडला. 

 
पठे्ठ बापूरावानंी ‘छक्कड’ हा प्रकारही अशधक लोकशप्रय केला. हा पद्यमय पि खटकेबाज 

संवादात्मक असे. यातून नीतीचाच बोध केला जात असे. उदाहरिाथग ‘खट्याळ आहे माझा नवरा’ ही 
छक्कड मूळातून वाचली तर याची साक्ष पटेल. 

 
याशिवाय कवाली, पोवाडा, गि, गौळि, वग, िृगंाशरक व भेशदक लावण्या, झगड्याच्या 

लावण्या, भजनीपदे, संगीत पदे, बोधपर फटके इ. प्रकारानंी तमािा कला गोमटी आशि साजरी केली. 
शतला भषूाशवले. एक नव ेचैतन्य शदले. म्हिूनच मराठी रंगभमूीलाही तमािातील पदाचं्या चाली उचलिे 
अपशरहायग झाले. ‘लाविी किी असावी?’ (पान ३१) याशवषयीचे प्रचतन एका जाित्या सजगनिील कवीचे 
वाटाव ेअसेच आहे. 

 
‘शमठारािीचा वग’ तर गाजलाच. पि म ंबईची लाविी, प ण्याची लाविी, कोल्हापूरची लाविी, 

तीथांची लाविी, धान्याचंी लाविी आशि भेशदक लावण्या यानंी मराठी मनाची पकड घेतली होती. मग 
 
‘माझ्या मतीचा प्रकाश कैसा। बारा कळेचा सूयण जैसा 
भानू उगवला उत्तम खासा, अज्ञान अंधार पडला फडशा।’ 
 

असा त्यानंी व्यक्त केलेला अशभमान साथग वाटतो. त्याचं्या लावण्यातं म्हििी, टाकिीची-वगाची चाल, 
बालेघाटी, ज नरी, झडती, झगडा अिा सरस आशि काळजाला शभडिाऱ्या चाली होत्या. शनत्य नव्या 



 

अनुक्रमणिका 

लाविीतील नवा शवषय, नव े रंग आशि मनमोहक तालढंग असल्याने ते मराठी रशसकाचं्या गळयातील 
ताईत बनले होते. 

 
तमािाचा आद्यवग सागंली शजल्यातील उमा बाबाजी मागं-सावळजकर (१८७० ते ७५) यानंी 

‘मोहनाबटाव’ हा शलशहला. त्याचंा ‘चदं्रावळ’ हा वगही गाजला. प ढे पठे्ठ बापूरावानंीच आपल्या उत्कषाच्या 
(१९०० ते १९१५)काळात वगाला साजरे रूप शदले. तमािाचे ते महत्त्वाचे अंग झाले. 

 
पठे्ठ बापूरावानंी नीशतमूल्याचें शिक्षि देिारे वगनाट्य लोकशप्रय केले. सामाशजक प्रश्न हाताळले. 

अशनष्ट प्रथावंर प्रहार केले. एवढेच नव्हे तर त्यावर उपायही स चशवले. अडािी जनसम दायाचे प्रबोधन 
केले. क ट ंबातील ताितिाव, सासू-सून संघषग यासंारखे तत्कालीन प्रश्नही लावण्यातूंन शचतारले. 
आचारशवचार ि द्धता असेल तर एकूि कौट ंशबक व सामाशजक जीवनात स्वास्र्थय शनमाि होते नी त्यातच 
मानवी जीवनाचे कल्याि आहे हे अनेक लावण्यातूंन त्यानंी माडंले. शनभळे मनोरंजनाबरोबर लोकशिक्षि 
आशि लोकप्रबोधन साधले. आचरिात तर त्यानंी ते आिलेच. त्यानंी खेड्यावाड्यातंील अशिशक्षत लोकानंा 
तमािाच्या मार्ध्यमातून बोध केला. खालच्या समाजातील लोकातं आपले जीवन घालशवले. त्यानंी मराठी 
तमािाला, लोकिाशहरीला संजीवनी शदली. ते केवळ लोकिाहीरच होते असे नाही, तर समाजाच्या 
दाशंभकपिावर प्रहार करिारे समाजस धारक असावेत असे त्याचं्या जीवनचशरत्रावरून जािवल्याशिवाय 
राहात नाही. समाजासंबधंी एक आच त्याचं्या कवनात होतीच. म्हिूनच ते आपल्या जीवनचशरत्रपर 
लाविीत 

 
‘महत्त्वाकाकं्षा मनात एवढी। ठेवनूी बाजूला हजार नडी 
आपुर् तरोनी कैक तरावे, भवबधंाच्या पैलथडी।’ 
 

असे म्हितात. अिी जािीवपूवगक समाजावर संस्कार करण्याची भशूमका त्यानंी अखेरपयंत पाळली होती. 
संसारात शनरथगकपिे जगिाऱ्या मािसाला त्याच्या खऱ्या जगण्याची जािीव त्यानंी आपल्या – 
 

‘आलासी जन्मा शतवषाचे आयुष्य ठरनवले। 
कसे रे मूखा केले वाटोळे।’ 

 
या लाविीत झोपेत, अज्ञानात, मदनज्वारेत आशि इतरानंा छळण्यातच घालशवलेस असे खड्या, त्वषेपूिग 
वािीने म्हटले आहे. 

 
भेशदकपर लाविीत 
 

‘अनत भयंकर आहे प्राण्यानंो मायेचा भवरा। 
जाऊ नका गवाने फुगुनी फसाल आपले मन आवरा।’ 

 
असा मनभाव व्यक्त केला आहे, एका बोधपर संगीत पदात 

 
‘नको मक्का मनदना काशी रे। तुझा नारायर् तुजपाशी’ 
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असा आत्मिोध घेण्यासाठी शवनशवले आहे. 
 
समाजात चाललेल्या ‘ ब वाबाजी’च्या दाशंभकपिावर तर त्यानंी कोरडे ओढले आहेत. 
 

‘बुवाबाजीचा थाट मनाचा। डोई राखल्या जटा जटा 
सोंग घेऊनी ढोंग दानवतो। जग भलुले अशा नटा।’ 

 
अिी ही पठे्ठ बापूरावाचंी भशैदक-अर्ध्यास्त्मक लाविी म्हिजे 

 
‘पठे्ठ बापूराव कवीची ही गीता। 
भाव तयाचा सार काढला - भगवतंाची जार्।’ 

 
सामाशजक दंभावर आघात करीत खऱ्या नैशतक मूल्याचंी पेरिी त्याचं्या कवनानंी केली आहे. 
 
पठे्ठ बापूरावाचंा समग्र मराठी मनावर ठसा उमटला होता. त्याचं्या काव्याने मराठमोळी मािसे 

झपाटून गेली होती. त्याहीपेक्षा महाराष्ट्रातील त्या काळात शवशवध के्षत्रातंील नामवतंानंी पठे्ठ 
बापूरावाचं्याशवषयी गौरवाचे उद गार काढले आहेत. 

 
राजकीय आशि सामाशजक के्षत्रातील न. शव. ऊफग  काकासाहेब गाडगीळ यानंी म्हटले आहे, 
 
‘महाराष्ट्राला अशभमान वाटेल असे लाविी वाङ्मय ज्यानंी महाराष्ट्राच्या पदरात टाकले आशि 

सयाद्रीच्या कानाकोपऱ्यातील मराठमोळया जीवास ऋिाईत केले, ते मन मानेल तसे प्रशतभेला नाचशविारे 
सवगश्रेष्ठ िीघ्र कवी होते. श्री. पठे्ठ बापूरावाचंी व माझी अनेकदा भेट झाली होती... 

 
समाजािी शनगशडत असलेल्या सवग अंगाचं्या शवषयाचंी आपल्या काव्यातून उकृष्ट रीतीने मादक, 

मोहक प्रकवा प्रसंगी कठोर िब्दातं ग ंफि करून बह जन समाजास शिकवि देण्याचे अशतथोर कायग त्यानंी 
केले आशि स्वतः अंशगकारले.’ 

 
न्यायमूती ध ं. गो. शवनोद यानंा तर पठे्ठ बापूराव फारच भावले होते. ते म्हितात, 
 
‘पठे्ठ बापूराव क लकिी याचें लाविी वाङ्मय हे साऱ्या महाराष्ट्रास एक भाग्यभषूि आहे, पेिवाईत 

झळकलेल्या प्रशतभेची परंपरा पठे्ठ बापूरावानंी प नरावृत्त करून आजकालच्या महाराष्ट्राला ऋिाईत केले 
आहे... पठे्ठ बापूराव याचं्या आंतरजीवनाला एक धार होती. ते नेहमीच पवगताच्या कड्यावर झेप घेण्यासाठी 
उभे असलेले शदसत.’ 

 
या न्यायमूतींनी त्यानंा ‘गानगंधवग’ म्हटले आहे. 
 
साशहत्यसम्राट न. प्रच. केळकर यानंी तर पठे्ठ बापूरावानंा ‘िीघ्र कवी’ अिी पदवी बहाल केली 

आशि त्याचं्या काव्याची वैशिष्ट्ट्ये मोजक्या िब्दातं साशंगतली आहेत, 
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‘पठे्ठ बापूराव याचं्या लावण्यातं म ख्य व ठळक अिा गोष्टी प्रकवा लक्षिे कोिती शदसतात ती 
सागंतो. पशंडतशगरीचा अभाव व शतजशवषयी बेपवाई, काव्यशवषयात वदेान्त व िृगंार याचंी सरशमसळ, पि 
त्यातल्या त्यात िृगंारावर अशधक भर. श्र्लीलाश्र्लीलतेचा शववेक न करता प्रसंग असेल त्याप्रमािे 
ठसकेदार व समपगक असे िब्द घालण्याची तयारी. िृगंार विगनातही कशथत शनषेधपूवगक अनीतीची प्रनदा व 
शवडंबन, सागंोपागं स्त्रीप रुष विगन, थोडाबह त उपहासकारक शवनोद, मर्ध्येच वेदान्तात चक्कर मारून 
येण्याची लहर, िास्त्रीप राशिकाचं्या तोंडी येिारे शसद्धान्त, न्याय, दाखले, दृष्टातं याचंी पेरिी. पौराशिक 
प्रकवा काल्पशनक कथानकाचें च टके, राजे-रजवाडे, सरदार-दरकदार याचं्या प्रशतष्ठेचा परामिग, 
कृष्ट्िलीलाविगन, के्षत्रयात्राविगन, काव्यारंभी गिपतीस्तवन, कलगी व त रा याचें झगडे, रूढी, म्हिींचा 
वापर इत्यादी.’ 

 
संगीततज्ज्ञ आबासाहेब म ज मदार यानंी तर पठे्ठ बापूराव याचं्या प स्तकाचें प्रकािन केलेच; शिवाय 

याचं्याशवषयी गौरवोद गार काढले, ‘पठे्ठ बापूराव क लकिी स प्रशसद्ध तमासगीर व स्वयंशसद्ध कवी आहेत. 
स मारे दोन लाख लाविी त्यानंी रचलेली आहे असे ते म्हितात. इतर लावण्यामंर्ध्ये आशि त्याचं्या 
लावण्यामंर्ध्ये फरक पाशहला असता त्याचं्या लाविीत िब्दरचना खेड्यापाड्यातूंन वापरल्या जािाऱ्या ि द्ध 
भाषेत आहे. संस्कृत िब्द कमी असतात. त्याम ळे ती सवांस शप्रय वाटते... त्याचंी कशवता व वग िृगंारपर 
असले तरी अखेर अत्यंत बोधपर आहेत... महाराष्ट्राप रते बोलावयाचे झाल्यास नाटक प्रकवा लशलते 
यापेंक्षाही मराठीतील लावण्यानंीच मराठी रंगभमूी िृगंारलेली होती.’ 

 
कोल्हापूरच्या राजषी छत्रपती िाहू महाराज याचं्या दरबारचे व त्याचं्या मजीतील कवी आशि पठे्ठ 

बापूरावाचें स्नेही िीघ्र कवी लहरी हैदर यानंी उद गार काढले आहेत, 
 
‘कै. पठे्ठ बापूराव याचं्या शनवडक लाविीसंग्रहातील शलखािास द धारी पोलादी पट्ट्ट्यासारखी 

धार्थमक, लवशचक, चरचरीत, च रच रीत, रसभरीत, सामाशजक, आर्ध्यास्त्मक, नवोशदत, शवनोशदत या सवग 
शवषयाचंी ग ंफि मादक आशि मोहक िब्दांत केलेली शदसून येते. कै. पठे्ठ बापूराव हे कट्टर सनातनी 
जातीयवाद्यािंी टक्कर देऊन पके्क स धारकमतवादी झाले होते.’ (१५ माचग १९५८) 

 
देिभक्त खासदार केिवराव जेधे याचंा प्रपड तर कत्या समाजस धारकाचा व स संस्कृत 

राजकारिाचा. त्यानंीही शद. ५-८-५८ रोजी पठे्ठ बापूरावाचंी प्रिसंा केली आहे. ते शलशहतात, 
 
‘केवळ कलेकशरता कला म्हिून नव्हे तर, लोकरंजनातून लोकशिक्षि देण्यासाठी उभ्या 

महाराष्ट्रात तत्कालीन पशरस्स्थतीचे अवलोकन करून पठे्ठ बापूरावानंी लाविी हेच साधन हाती घेतले. 
लोकजागृतीची तळमळ नी जनताजनादगनाची सेवा हेच र्ध्येय त्याचं्या काव्यातून प्रशतप्रबशबत झालेले शदसते. 
महाराष्ट्राला स ंदर आदिग त्यानंी आपल्या काव्यातूंन आशि आपल्या चाशरत्र्यातून शनमाि केला आहे.’ 

 
पठे्ठ बापूरावाचें चाहते मा. गोप्रवद डागें, प िे यानंी आपल्या लेखात म्हटले आहे. 
 
‘आपलं सारं जीवन ‘तमािा’ या तीन िब्दात ज्यानंी साठवले ते लोकिाहीर आशि कशवराज पठे्ठ 

बापूराव यानंी मराठी भाषेचे अत्यंत सोज्वळ, स ंदर आशि शजवतं रूप ‘लाविी’ या लोकशप्रय वाङ्मयाच्या 
द्वारे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातंील बह जन समाजाप ढे उभे केले.’ 
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पठे्ठ बापूरावाचं्या वाङ्मयाचे अभ्यासक प्रा. द. शद. परच रे पठे्ठ बापूरावानंा चत रस्त्र प्रशतभेचे 
लोकिाहीर असे संबोधून आपले शवचार व्यक्त करतात, ‘बापूरावाने मानवी स्वभावाचे सूक्ष्म अवलोकन व 
जगाचे उत्तम शनरीक्षि केले होते. सामान्य व्यावहाशरक नीतीची अनेक वचने त्याच्या कवनातं पदोपदी 
आढळून येतात. व त्याचम ळे बापूरावाचे कवन म्हिजे केवळ तमािाचे साधन असे न वाटता ते श्रेष्ठ साशहत्य 
वाटते.’ 

 
पठे्ठ बापूरावाचं्या लाविी वाङ्मयावर पे्रम करिारे दादर (म ंबई) चे शव. कृ. जोिी यानंी पठे्ठ 

बापूरावाचं्या लाविीतील वेगळेपि नेमकेपिाने साशंगतले आहे. ते शलशहतात, 
 
‘बापूरावानंी आपल्या तमािासाठी अनेक गौळिीही रचल्या. परंत  इतर िाशहराचं्या गौळिी जिा 

ठराशवक साच्याच्या वाटतात, तिा बापूरावाचं्या वाटत नाहीत. याचे कारि असे की बापूरावाने या 
गौळिींच्या प्रसंगाकंडे आध शनक दृष्टीने पाशहले व जसा प्रसंग असेल त्याला अन रूप अिी गौळिींची रचना 
केली. इतकेच नव्हे तर ज्या ऋतूत तमािा चाललेला असेल त्या ऋतूतीलच एखादा प्रसंग गौळिींसाठी 
त्यानंी शनवडला.’ 

 
असे चत रस्र पठे्ठ बापूराव. अलौशकक कीती लाभलेला. स्वतःच्या जीवनापेक्षाही लोकजीवनाची 

काळजी वाहण्यात हयात घालवलेल्या पठे्ठ बापूरावानंा त्याचं्याच जन्मभमूीत बशहष्ट्कृत केले होते. त्यावळेी 
गावाचा शवरोध पत्करून ज्याचं्या घराण्याने आपल्या ितेमळयात धीराने आश्रय शदला, त्या मोरे 
घराण्यातील िामराव मनोहर मोरे आपल्या लेखात या लोकिाशहराची गौरवपूिग नोंद करतात, ‘ज्याने दोन 
लाख चाळीस हजार लावण्याचंी झ ंबरे मराठी िारदा मंशदरात लावली आशि तमािासारख्या मराठमोळया 
सासं्कृशतक कलेच्या उद्धाराकशरता स्वतःचे कूल व संसारावर त ळिीपत्र ठेवले तो कलाकार एक सामान्य 
धंदेवाईक तमासगीर कसा असू िकेल? हे म ळीच िक्य नाही... ...एकीकडे बालगंधवग रंगभमूी गाजवीत 
होते तर द सरीकडे पठे्ठ बापूराव तमािाचे फड प्रजकीत होते.’ 

 
पठे्ठ बापूराव याचं्या लावण्या अनमोल आशि शवप ल आहेत. आजची लाविी उद्या म्हिायची नाही 

अिी त्याचंी प्रशतज्ञा होती. अिा शनर्थमतीच्या सजगनक्षम क्षिाशंवषयी पठे्ठ बापूरावानंा 
 
‘तुम्ही शीघ्रकवी। जडर् करता नवी। मला तुमची ववी। 
पसंत पडल्या चवी। तुम्ही अनुभवी। आतमज्ञान लाघवी 
सागंा तुमच्या देहामध्ये कोर् शब्द बोलवी?’ 
 

असे शवचारले तर ते उत्तर देतात, 
 
‘सहज समाधी साक्षातकाराची। मग सानहतय नको आनर्। 
देह असूनी मग नवदेही तो नर। नसे नाश मग तया जनी॥ 
पठे्ठ बापूराव कवीची कहार्ी। ऐक नवी जुनी ननत सजर्ी।’ 
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पठे्ठ बापूराव याचें कवन प्रकार 
 

: १ : 
 

पद : नादंी 
 
आम्ही इंद्राघरच्या वारागंना ॥ नाचुननया खुश करू सकल जना। 
तक थै तक थै तक थै वाजे पैजर्ाची घाई नुपुरे आवाज देई॥ 
छंुम चक छंूम चक छनानाना ॥१॥ धृ o॥ आम्ही इन्द्राच्या॥ 
 
देव जमले तेहतीस कोटी ॥ मधी बैसले श्रीजगजेठी ॥ 
परमेष्टीला नदपनवले चतुरानना ॥२॥ इन्द्रा घरच्या ॥ 
 
झुमचक झुमचक झुमचक झुमचक छनानाना ॥ 
ताल मृदंगाचा वाजे खर्खर् खर्ाखर्ा ॥३॥ आम्ही इन्द्राच्या । 
 
मेघ मल्हाराचा मारा पजणन्याच्या उसळती धारा ॥ 
पठे्ठ बापूराव कवींचा कोरा छंद जूना ॥४॥ आम्ही इन्द्राच्या । 
 
 

❧ 
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: २ : 
 

गि 
 
आज आम्ही नमीला पुत्र गौरीचा ॥ मान नमळनवळा छत्र चौरीचा ॥ 
मंडप नदधला नवरानवरीचा ॥ नदला लानवला चंद्र-सूयाचा ॥ 
नवलाख तारा करीती फेरा ॥ मेरू भोवती दोन रात्रीचा ॥१॥ 
 
शुक्ल पक्ष आनर् कृष्र् पक्ष ॥ झाले नतथवार नक्षत्राचंा ॥ 
ऋतुमास। आनर् वपे झाली मग आरंभ केला सृष्टी सूत्राचा ॥२॥ 
 
पठे्ठ बापूराव कवीचे कवन॥ कडाका जर्ू सपण सत्राचा॥ 
पुष्प पत्राने गौरनवला हारी ॥ घट बसनवला नवरात्री ॥३॥ 

 
गि 

 
लवकर याव ेनसद्धगरे्शा ॥ आतमधी कीतणन वरून तमाशा ॥धृ०॥ 
माझा भरवसा तुम्हावर सारा ॥ नवघ्न नपटनवशी दाही नदशा ॥ 
झेंडा नमरनवशी आकाश पाताळी॥ वैरी करीतीं खाली नमशा ॥१॥ 
 
नवद्या चतुर दक्ष उदार भरण्या ताठी ॥ 
परी ब्रह्मनवदे्यची वगेळी ननशा ॥ 
महाकाळालाही मारील दंडा ॥ 
भीती नाही तया दाही नदशा ॥२॥ 
 
पठे्ठ बापूराव कवीच्या कवनी ॥ सरस खडीचा खरा नकाशा । 
संुदर खाशा जडर्ी जडल्या ॥ बाजारबुर्ग्याचंा झाला हशा ॥३॥ 

 
गि 

 
जय जय जय जय गरुडध्वजा । आमची राखावी तू लज्जया ॥धृ॥ 
(चढा सूर) अनंत नामे अनंत रूपे । अनंत अवतार आहे तुझा । 
अनंत कामे अनंत धमे । सज्जन दुजणन करी पूजा ॥१॥ 
 
मधु मेरू मारुती भमूी अंतरली । अस्ती तयाची मजवर नवखुरली । 
मासं शोनर्ताची । नदी पूर भरली । नचखल मासाचा हा समजा ॥ २ ॥ धृ ॥ 
 
पठे्ठ बापूराव कवी कुलकर्ी । झाली केल्याची अनुकूल करर्ी । 
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नवरस गायन वतीले करर्ी । चक्रधारी नक्रधारी चतुरभजुा ॥ ३ ॥ धृ ॥ 
असंख्य कनवच्या कथन सज्जावरी । जर्ु चमकल्या सहस्त्र वीजा । 
तयातं माझी लेखर्ी नाचता । कनवचा हंकार होतो वजा ॥ ४ ॥ धृ ॥ 

 

❧ 
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: ३ : 
 

गिपतीस्तवन 
 
आशध गिाला रिी आिला 
नाही तर रंग प न्हा स ना स ना 
र्ध्यन्य िारदा ब्रह्मकन्यला घेऊन येईल रुद्रशविा 
साशहिास्त्राचा मंत्र अस्त्राचा दाशवल यंत्र ख िा ख िा 
सद ग रू माझा स्वामी जगत् ग रू 
मेरूवरचा ग रू आिा आिा 
ब्रह्माडंा भवता । तो एक सवता 
शदवाच लाशवल म्हिा म्हिा. 
माझ्या मनाचा । मी-तू पिचा 
वाळ शन केला च ना च ना. 
पठे्ठ बापूराव कवीच्या कवनाचा हा एक त कडा ज ना ज ना । 

 

❧ 
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: ४ : 
 

गौळि 
 
त झ्यावरती हूकूम आहे माझा ग । मी गोक ळाचा या राजा ॥ १ ॥ धृ ॥ 
प्रथम मच्छ अवतारी िकंास र मारला । द सऱ्या कूमग अवतारी परृ्थवीचा भार 
पाठीवर तारला । शतसऱ्या वराह अवतारी शहरण्यकश्यपूला तािून मारला । 
चौर्थया नरप्रसह अवतारी शहरण्यकश्यपूला माडंीवर घेवनू चरचर शचरला । 
पाचव्या वामन अवतारी बळीराजा पाताळातं घालून उद्धार । (चाल) बळी 
घालूशनया पाताळी । त्याची पाहून भक्ती भोळी । उभा राशहलो दरवाज्याजवळी । 
(चाल १ली) पापाचा भार जेंव्हा होतो ग परृ्थवीवरूनी । तेव्हा ंकापूं लागली 
ही धरिी । मग शतथे मी अवतार धरूनी । दैत्याचंा शिरच्छेद करूनी । (चाल) 
हा दानधमग आहे ज ना-करतो तसा प न्हा । आिखी नवा ताजा गे ॥ २ ॥ धृ ॥ 
मी सहाव्या परि राम अवतारी । एकवीस वळेा ंपरृ्थवीतील क्षशत्रयाचंा गवग हरला । 
आशि चौदा ताळ सम द्र मागे सारला । नवा कोकि प्रातं उभारला । सातव्या 
रामअवतारी रावि राजा दिकंठ लंकेमर्ध्ये मारला । आशि आता ंहा 
गोक ळामर्ध्ये कृष्ट्ि आठवा अवतार धरला । (चाल १ली) आलो कौंसा ठार 
माराया । काळयवनाची रक्षा कराया जरासंघ उभा शचराया । (चाल) त्या 
द योधनाची माडंी मी फोडून टाकीन । त्या िभंर कौरवाचंी म ंडकी मी कापून 
टाकीन । त्या भीमा-अज गनाचे घोडे रिामंर्ध्ये हाकीन । म्हिे पठे्ठ बापूराव कवी । 
करीन यादवी । प्रजकीन पैजा ॥ ३ ॥ धृ ॥ 
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अनुक्रमणिका 

: ५ : 
 

तात्या बापूचा फासभ 
 
तात्या बापूचा जमाव फाकडा । मराठी िाही कोल्हाप री आकडा ग । 
म ंडािाला उरफटा शतडा । पेच वाकडा ग आग नारी जी ॥ १ ॥ 
एकाचा पंचकल्यािी घोडा । द सऱ्याचा सारंग फाकडा ग । 
भरजरी जीन शरकाम्या जोडा । पायामधी तोडा ग आग नारी जी ॥ २ ॥ 
म ंडास्यात खवला केवडा । कानी शभकबाळीचा चौकडा ग । 
पाटीलकीचा हक्का शदवािीचा । 
बेडी आशि खोडा ग आग नारी जी ॥ ३ ॥ 
तात्या बापूची मतै्री शठकडा । जसा का नामी बफीचा त कडा ग । 
दोघाचं्या नावाचा िाहिा वेडा । गातोय पोवाडा आग नारी जी ॥ ४ ॥ 
दोघाचंा िजेािजेारी वाडा । दोघाचंा एक मोटाचा नाडा ग । 
दोघाचंा एकस बा । गावावर पगडा ग आग नारी 
दोघे उचलती पैजेचा शवडा । पाह िे वैरी घालीती म डा ग । 
दोघाचं्यामर्ध्ये िब्द वाकडा । न तेडा वाकडा ग अग नारी जी ॥ ६ ॥ 
दोघाचंा बािा अगदी करडा । कंबरेला बंद क तलवार फरडा ग । 
दोघानंी मारला कोरडा । उडशवला घोडा आग नारी ॥ ७ ॥ 
तात्या बापूचा जोडा शठकवा । जसा काय आंगठीवरला खडा ग । 
पठे्ठ बापूराव कवी चडाला चढवी गाडा ग आग नारी जी ॥ ८ ॥ 
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: ६ : 
 

तुरेवाल्याच्या चला पोरानंो 
 
पठे्ठ बापूराव कवीचा घोडा िामकिग आज स टला खरा 
त रेवाल्याचं्या चला पोरानंो, क िी तरी येऊन बघू घरा. 
 
तीन ताळी आशि सप्त पाताळी घोडा उधळे चौख रा 
एकवीस स्वगग उडून गेला क ठेंच उभा राशहना जरा. 
 
माझ्या घोड्याचा साज घडला सोनार मूळचा चत र खरा 
तेहतीस कोटी देव ग ंशफले गेंद जोशडला एक सरा. 
 
ब्रह्मदेवाचा केला तोबरा िकंराचा खरारा 
त रेवाल्याच्या चला पोरानंो, क िी तरी येऊन बघू घरा. 
 
महाशवष्ट्िूचा तंग घोड्याला पावगतीचा कोरडा बरा 
चदं्रसूयाचा केला शबजौरा शिविक्तीचा, माप्रथ त रा. 
 
घोडा उधळला सात सम द्र चौदा भ वनाचंा केला च रा 
इंद्रदेवाचा जीन बनशवला बृहस्पतीचा नीट दोरा. 
 
िषे तक्षकाचा वाळा बजाशवला दोनी पायामंधी 
घोडा फशरला गगनमंडळी सूयग चदं्राचा दरारा. 
 
क ठे तरी बाधं न घाला तयाला वला हरभरा द्या चारा. 
सैरावैरा पळू लागला चार य गे गेली भराभरा 
 
तरी अज शन नाही हाशत सापडला कैक जिानंी शदल्या टकरा 
धरी ग रूचा प त्र आसल तो नाही तर वरकड वाराह रा. 
 
घोड्याच्या पायामर्ध्ये तोडा नारदाचा न बळी द सरा 
जेरबदं केला वास कीचा नवल खा ताऱ्याचा शपसारा. 
 
काटेरी लगाम क िी तरी घाला धरून आिा माघारा. 
ठािावरती बाधं न घाशलल तोच ग रूचा शिष्ट्य खरा. 
 
पठे्ठबाप राव म्हिे नको वटवट एका सवालात करू कचरा 
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त रेवाल्याच्या चला पोरानंो, क िी तरी येऊन बघू धरा. 
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: ७ : 
 

‘आत््याशी गुज’ (भेदीक लाविी) 
 
क डी आत्म्याला अंतरीचे सागंती गूज ॥ 
सोडून जातानाही किी त म्हाला लाज ॥ धृ. ॥ 
त ला चाशरली मी शनत्य पाची पक्वान्नं । 
ऊन सूयाचे नाही शदले म ळीच लागून ॥ 
तू करसी चोरी मला नेऊनी बाशंधती जन । 
कष्ट सोशिले मी त झ्यासाठी दारुि ॥ 
कामधंद्याला नाही लागत माझे मन । 
प्रचता करून मी गेले कष्टी होऊन ॥ 
भेसूर शदसते जग सारे मजला आज ॥ १ ॥ 
त मच्यावरती प्रीती जडली माझी भारी । 
दोघेजि आलो संगतीने मायाबाजारी ॥ 
का हो शनघाला मला सोडून वनातंरी । 
क ठे मी जाऊ काळजी माझ्या अंतरी ॥ 
आजवर नाही शदलें  द ःख त म्हा शतळभरी । 
द ष्ट्मना तू कसा बेईमान झालास तरी ॥ 
कळवळून बोले मग क डीस आत्मराज ॥ २ ॥ 
स ंदरी ऐक मी खरे सागंतो त जला । 
यमरायाचे मूळ आले न्यावया मजला ॥ 
तातंडी जािे आता आहे ग उिीर झाला । 
त झ्या आमच्या संगतीत बसला घाला ॥ 
दोघेजि रडती लावनूी गळा गळयाला । 
शतळभर माया येईना किी काळाला ॥ 
त टल्या गाठी झाली ताटातूट आज सहज ॥ ३ ॥ 
ऐक तू नारी जा शनघून आपल्या माहेरी । 
माहेर त झ आहे जवळ गावाबाहेरी ॥ 
त झ्या जाण्याची केली आहे सारी तयारी । 
भालदार चोपदार येतील त झ्या बरोबरी ॥ 
पालखीमधून त ला नेतील ते शतथवरी । 
ख िाल रहा जा त झ्या मायबापाच्या घरी ॥ 
पठे्ठ बापूराव म्हिे कशथले त ज ॥ ४ ॥ 
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: ८ : 
 

‘नऊ आकड्याची’ भेणदक लाविी 
 
नऊ अंकींचा पाढा सागंतो त जला कशवराया । 
स्वस्थ करूशनया शचत्ती ऐकावा िास्त्राचा पया ॥ धृ. ॥ 
नऊ एके नऊ रस; रस हे असती गायनाचे । 
चत र पशंडता िोधून पहा मत छंद िास्त्राचे ॥ 
नऊ द िें अठरा हाव भाव हे असती शस्त्रयाचें । 
प्रताप रुद्र गं्रथ िोशधता कळेल नेमाचें ॥ 
नऊ शत्रक सत्तावीस शपढ्या त्या साबंाच्या पहा या ॥ १ ॥ 
नऊ चौक छशत्तस, छशत्तस राण्या होत्या कश्यपासी । 
असत्य वाटें तरी पहावें भगूोल प रािातंरी ॥ 
नवा पचें पंचेचाळीस सशरता कप्रलग देिासी । 
भागवतामधीं पाहाता ंकळेल कशवश्रेष्ठा त जसी ॥ 
शववकेशवरशहत ज्ञान फ कट ते जायाचे वाया ॥ २ ॥ 
नऊ सक चोपन्न कोटी साठ लक्षावर । 
नामदेवकृत अभगं असती एक साचार ॥ 
नऊ सते्त ते्रसष्ट, ते्रसष्ट योजनेपयंत अशत दूर । 
तक्षक म खीची शवष ज्वाळा ती जात असे-पार ॥ 
नऊ अठे्ठ बहात्तर खोडी असती त्या अश्वाच्या ठाया ॥ ३ ॥ 
नव ेनवे एक्याऐंिी लक्ष बळ त्या हत्तीचें । 
िखंास र दैत्यािी होते जाि नेमाचे ॥ 
नऊ दाही नव्वद हजार ग्रहिे चह  य गे साचे । 
चदं्र सूयाला लागतात मन आगळकाडंाचें ॥ ४ ॥ 
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: ९ : 
 

बोधपर लाविी 
 

‘जाऊ नका गवाने फुगूनी फसाल आपले मन आवरा’ 
 
अशत भयंकर आहे प्राण्यानंो मायेचा भवरा । 
जाव ूनका गवाने फ गूनी फसाल आपले मन आवरा ॥ धृ. ॥ 
नम्र होऊनी वाग बेतानें प्रसंग पाहून । 
गवग सोड नी साखर खावी म ंगी होऊन ॥ 
हत्तीप्रमािें काष्टे मोडू नकोस जावनू । 
महाप रामर्ध्ये मोठी झाडे जाती वाहून ॥ 
लहान लव्हाळे त्यातं वाचती वाकूनी चराचर ॥ १ ॥ 
ऐरावती हे रत्न थोर त्या मार दारुि । 
क्षिोक्षिी बह  द ःखची देती अंक ि मारून ॥ 
थोरपि आहे ज्याचें अंगी त्यासी जाच कठीि । 
लहानपि हे उत्तम शदसते व्हाव ेसदा लहान ॥ 
अंहकाराचा लागू नये रे मना कधी वारा ॥ २ ॥ 
महापराक्रमी रावि त्यासी गवग फार झाला । 
बदंी घातलें  देव सवग मग क ळक्षय झाला ॥ 
अशत बलाढ्य कीचक त्याचा प्राि कसा गेला । 
द योधनाची दिा होऊन दीनवािे मेला । 
झाली कैकाचंी दिा मानवा काय त झा थारा ॥ ३ ॥ 
धनसंपत्ती आली जरी तरी भोग शतला भजून । 
दाशंभकपि व पोकळी डौलची दे सवग त्यजून ॥ 
क्षि ंशचतं क्षि ंशवत्तं मग जाईल शवझनू । 
पठे्ठ बापूराव म्हिे कळेना का त जला अजून ॥ 
सद ग रुचरिी रत होता त ज समजेल हा होरा ॥ ४ ॥ 

 

❧ 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

: १० : 
 

तीथाची लाविी 
 

प त्र नाही पोटी माझ्या विंाला । 
म्हिू मी करते हजारो नवसाला ॥ धृ. ॥ 

केली तीनिसेाठ तीथे मी बारा मासाला । 
भ्रताराला घेऊन प्रहडले चोहू देिाला ॥ १ ॥ धृ ॥ 

प्रथम गेले करवीर कोल्हापूरी । लक्ष्मी प जली रंकाळयावरी ॥ 
पचंगंगा प्रयाग के्षत्री म्या वंसा पूजला । 

ग लाल खोबरे उधळीले मी जोतीबाला ॥ २ ॥ धृ ॥ 
नरसोबाची वाडी औद ंबरी । दत्तात्रयदेव क ष्ट्िातीरी ॥ 
गेले तसेच गािगाप री दूर प्रवासाला । 

कान्होबाचे मढीला जाऊन भडंारा केला ॥ ३ ॥ धृ ॥ 
प ढें मग पाशहली पैठिप री । एकनाथस्वामीची नगरी ॥ 
ज्याच्या घरी कावडीने पािी वाहतो हरीदेव पूजेला । 

चदंन शनत्य रोजी घासून पाशहला ॥ ४ ॥ धृ ॥ 
पचंवटी नाशिक गोदावरी । गंगास्नान करूनी प्रत्रबकेश्वरी ॥ 
ब्रह्मशगरीवर नाथ शनवृत्तीदेव बसला । 

क िावताची आंघोळ करता थंड जीव झाला ॥ ५ ॥ धृ ॥ 
प ढे गेलें  शचत्रक टपवगती । पाशहली श्रीरामचदं्राची मूती ॥ 
मग गेले प्रयागावरती आलाहाबादेला । 

विेीमाधव शत्रविेीवरती प्रपड अर्थपला ॥ ६ ॥ 
प ढे गेले कािी वाराििींत । पाशहला िकंर शवश्वनाथ ॥ 
स्नान करता भाशगरथींत प नीत जीव झाला । 

पाच हजार रुपयाने देवाचा पाऊल भरीला ॥ ७ ॥ धृ ॥ 
मग आले अयोर्ध्या काचंनप री । मथ रा माया यम ना शतरी ॥ 
खेळ खेळला गोक ळात हरीदेव अवतरला । 

धलवशगरी अवंतीचा म्हंकाळेश्वर पूशजला ॥ ८ ॥ धृ ॥ 
श्रीकृष्ट्िाची द्वारकाप री । सम द्रात एका खाबंावरी ॥ 
हरीद्वाराची यात्रा करूनी बद्रीकेदारला । 

पािी गंगोत्रीचे आि नी अशभषेक केला ॥ ९ ॥ 
पाशहले धाम ओढ्या जगन्नाथ । द शनया भाताला पसरीती हात ॥ 
महाकाली कलकत्त्यात बशलदान शतला । 

मग पूजले कमरू कामाक्षीला ॥ १० ॥ 
सोरटी सोमनाथाची करूनी पूजा । चढशवला वेल गरुडर्ध्वजा ॥ 
नमगदा तापीचे स्नान करूनी शगरनारला । 
ज नागडावर गेले साधूच्या दिगनाला । 
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व्यंकोबाची पाण्यात रत्नाशगरी । गेले गोकिग महाबळेश्वरी ॥ 
आले शचपळूि बदंरावरी दयाशकनारीला । 

देव परि राम तीत नादें महािूर अवघ्याला ॥ १२ ॥ धृ ॥ 
आले जेज री गडावरी । म्हाळसा खंडोबाच्या दरबारी ॥ 
घातली जागरि म रळीवाघ्या बोलाशवला । 

भडंार खोबरें उधळून देव भ लशवला ॥ १३ ॥ धृ ॥ 
नागनाथदेव मशल्लकाअज गन । शकष्ट्कादंा बाली स नवाचे ॥ 
केले पपंासरोवरी स्नान त ंगभदे्रला । 

पपंावती महादेव पूशजला उल्हास जीव झाला ॥ १४ ॥ धृ ॥ 
भवानी त ळजापूरची पूजली । औंधच्या यमाईला भोगी केली ॥ 
चदं्रभागेची आंघोळ झाली त्या पढंरपूरला । 

श्रीपाडं रंग रुस्क्मिीचा जोडा पाशहला ॥ १५ ॥ धृ ॥ 
झाले प ंडलीकाचे दिगन । गोपाळप रात कथाकीतगन ॥ 
मग द्वादिी सोडून आधी नैवेद्य केला । 

ब्राह्मिाला दक्षिा देया जीव माझा झाला ॥ १६ ॥ धृ ॥ 
तीनिेंसाठ तीथांकोट प्रलगाला । प्रदक्षिा कृष्ट्िा गोदावरीला । 
सरतेिवेटी म ंबईचा भ लेश्वर पावला । 

माशझया विंी म लगा एक शदला शदवा लावायला ॥ १७ ॥ धृ ॥ 
बारा शदवसानंी बारि ेकेले । म लाचे नाव फंची ठेवले ॥ 
कागवडच्या सटवाईला नवस फेडीयला ॥ 

कवी पठे्ठ बाप राव बोले कलगीवाला ॥ १८ ॥ धृ ॥ 
  



 

अनुक्रमणिका 

: ११ : 
 

धान्याची लाविी 
 

प ण्यापास नी कोल्हाप री कृष्ट्िा थडीवरी 
आहे महिूर चहू म लखातं काळया जशमनीत पीक येते भारी ॥ १ ॥ 

गहू हरभरे तादूंळ मूग ज्वारी आशि त री । 
शहरवीगार बाजरी करडी तीळ हावरी मटकी पाढंरी ॥ २ ॥ धृ ॥ 

काळा ह लगा उडीद आंबाडा उसाला पीक द हेरी ॥ 
तंबाखू, हळद, गूळ, शमरची अगदी ह कमाची फायदा देिारी ॥ ३ ॥ 

भईूमूग, चवळी, वाटािा, ग ताबंडी मस री । 
मका, पावटा, वरी आशि राळा साळीचा भात शनराळा चवदारी ॥ ४ ॥ 

याशिवाय सातू आशि जवस खपली ग कोरी । 
राजशगरे आशिक नाचिे कारळे ग धिेवरी आशि ड करी ॥ ५ ॥ धृ ॥ 

लाखाची डाळ झ िक्याला घालून मोहरी । 
प्रहगशजरे खोबरे शकसून फोडिीला लसूि फिक्या मारी ॥ ६ ॥ धृ ॥ 

या सगळयाचंा ग राजा िाळू त्याची चव न्यारी । 
एरंडी आिखी ताग त मच्याकडे महाग कापूस भारी ॥ ७ ॥ धृ ॥ 

करवदें, रताळे, जाभंळे, बक ळी आशि बोरी । 
िाळूचा ग ह रडा कोवळा लोंब्या आशि हावळा शजन्नववारी ॥ ८ ॥ 

हे सगळे शपकते एक मेघराजाच्या आधारी । 
मेघाशिवाय शपकायला मोठा अगदी नाही तोटा न शनवडंूग भारी ॥ ९ ॥ 
 
म्हिे पठे्ठ बापूराव कवी अिीच कर द सरी । 
रेठरें कृष्ट्िाथडी गावं शतकडे तरी जाव ंशिकवतील अज्ञान पोरी ॥ १० ॥ 
 

❧ 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

: १२ : 
 

शेवटची प्राथभना 
 

प्राथगना संतसज्जना । द ष्टद जगना आबालवृद्धानंा ॥ 
नमस्कार माझा । शनत्य नवा ताजा ॥ धृ. ॥ 

रिखाबं रोवला खडा । बाशंधला घोडा टाक शन शतडा ॥ 
प्रजशकल्या पैजा । आम्ही सैजा सैजा ॥ २ ॥ 

(चाल) नऊ खंडावर नगारा शपटला । नरनारीचा जीव लंपटला ॥ 
िामकिग मग आमचा स टला । पळशवल्या पळशवल्या । 

लाखो आम्ही फौजा । शनत्य नवा ताजा ॥ ३ ॥ 
नौबत वाजूनी चौघडा झडला ॥ चौदा दयाप ढे घोडा शभडला ॥ 
वैरी आडल्यावर मचाळा उडाला । खिखिाट-खिखिाट ॥ 

वाजला रिबाजा । शनत्य नवा ताजा ॥ ४ ॥ 
जरीपटक्याचा हत्ती शमरशवला । िहाण्िव क ळीचा हट्ट प रशवला॥ 
द ष्ट्मनाचा काटा शजरशवला । पठे्ठ बापूराव कवीच्या मौजा ॥ 

शनत्य नवा ताजा ॥ ५ ॥ 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाची प्रकाशने 
 

१) महाराष्ट्राचा इशतहास प्रागौशतहाशसक 
महाराष्ट्र (खंड पशहला भाग-१) 

िा.ं भा. देव रु. १२७/- 

२) महाराष्ट्राचा इशतहास (मर्ध्यय गीन कालखंड 
भाग-१) 

संपादक : गो. त्र्यं. क लकिी रु. १४५/- 

३) मर्ध्यय गीन महाराष्ट्र (सामाशजक आशि 
सासं्कृशतक जीवन). 

प्रा. म. श्री. माटे रु. ७५/- 

४) समाजिास्त्रीय शवचारातील प्रम ख प्रवाह (भाग 
पशहला) 

अन वादक : हेमकातं बळक ं दी रु. २९५/ 

५) प्रासाद मंडन डॉ. र. प . क लकिी रु. ११४/- 
६) शिल्पप्रकाि डॉ. र. प . क लकिी रु. १६७/- 
७) एक होता गंधवग डॉ. राम म्हैसाळकर रु. ९३/- 
८) गजाआडच्या कशवता श्री. उत्तम काबंळे रु. ३०/- 
९) प.ं जवाहरलाल नेहरू व्यक्ती आशि कायग संपादक : बा. ह. कल्यािकर रु. १४०/- 
१०) भारताचा स्वातंत्र्यलढा डॉ. वा. ना. क बेर रु. १०९/- 
११) मराठी वाङ्मयकोि खंड-४ समन्वय संपादक 

डॉ. शवजया राजार्ध्यक्ष 
रु. ३२०/- 

१२) दादासाहेब गायकवाड काल आशि कतृगत्व संपादक मंडळ रु. ६०/- 
१३) भारतातील आशदवासी वंि प्रा. शव. श्री. क लकिी रु. १२५/- 
१४) खानदेिातील कृषक जीवन डॉ. रमेि सूयगविंी रु. ६०/- 
१५) चशरयाशपटक डॉ. िषेराव मेश्राम रु. ३३/- 
१६) शचरकालीन शसरॅशमक्स डॉ. प्रकाि दळवी रु. ४५/- 
१७) छत्रपती शिवाजी महाराज श्री. प्र. न. देिपाडें रु. ४८/- 
१८) सवगज्ञ चक्रधर प्रा. प रुषोत्तम नागप रे रु. ३७/- 
१९) संत जनाबाई डॉ. स हाशसनी इलेकर रु. ५०/- 
२०) मराठ्याचंी प्रिासन व्यवस्था सौ. शवजया क लकिी रु. १४५/- 
२१) लौप्रगक नीती आशि समाज श्रीमती िक ं तला क्षीरसागर रु. १४५/- 
२२) मराठी वाङ्मयकोि खंड २, भाग १ डॉ. गो. म. क लकिी रु. १३०/- 
मंडळाची प्रकाशने णमळण्याची णठकािे अणधक माणहती/चौकशीसाठी 
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार 
म ंबई/प िे/नागपूर/औरंगाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रम ख गं्रथशवके्रते 

सशचव, 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, 
म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, शतसरा 
मजला, 
दादर (पूवग), म ंबई - ४०० ०१४ 
दूरर्ध्वनी - २४१४४०२१, २४१४६००५ 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ, मंुबई 
महाराष्ट्राचे णशल्पकार योजनेअंतगभत चणरत्रगं्रथ 

माणलकेतील चणरत्रगं्रथ 
 

१) एस. एम. जोिी श्री. ग. प्र. प्रधान रु. ४०/- 

२) साने ग रुजी श्री. राजा मंगळवढेेकर रु. ४०/- 

३) दादा धमाशधकारी श्रीमती तारा धमाशधकारी रु. ४०/- 

४) क्राशंतप्रसह नाना पाटील श्री. भारत पाटिकर रु. ४०/- 

५) डॉ. शवठ्ठलराव शवखेपाटील श्री. शिवाजी सावतं रु. ३५/- 

६) िकंरराव शकलोस्कर श्रीमती िातंा शकलोस्कर रु. ४०/- 

७) मामासाहेब जगदाळे श्री. व. न. इंगळे रु. ४५/- 

८) तंट्या शभल्ल श्री. बाबा भाडं रु. ४५/- 

९) यिवतंराव चव्हाि श्री. शवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 

१०) दादासाहेब फाळके श्री. बापू वाटव े रु. ३५/- 

११) ताराबाई प्रिदे श्री. इंद्रशजत भालेराव रु. २५/- 

१२) तेजस्स्वनी अशहल्याबाई होळकर सौ.शवजया जहागीरदार रु. ४५/- 

१३) तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिी डॉ. अरंुधती खंडकर रु. ४०/- 

१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर श्री. स धाकर देिपाडें रु. ४०/- 

मंडळाची प्रकाशने णमळण्याची णठकािे अणधक माणहती/चौकशीसाठी 

सवग िासकीय गं्रथ भाडंार 
म ंबई/प िे/नागपूर/औरंगाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रम ख गं्रथशवके्रते 

सशचव, 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, 
म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, 
शतसरा मजला, दादर ( पूवग ), 
म ंबई - ४०० ०१४ 
दूरर्ध्वनी - २४१४४०२१, २४१४६००५ 

  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
प्रा. चदं्रक मार नलगे हे मराठीतले ख्यातकीतग कथाकार आहेत. कथालेखनाच ंत्याचं ंदालन समृद्ध आहे. 
बदलत्या खेड्याचंं, शतथल्या नव्याज न्या मािसाचंं, प्रगतीतूनच प्रसवलेल्या समकालीन प्रश्नाचं ं शचत्रि 
त्यानंी आपल्या सजगनिील लेखनातून केलेलं आहे. आध शनक मराठी लशलतगद्यातही त्यानंी मोलाची भर 
टाकली आहे. ग्रामजीवन आशि ग्रामसंस्कृती याचंी वीि त्याचं्या लशलतागद्यातून अगदी अनोख्या अंगानं 
आशवष्ट्कार पावलेली आहे. महत्त्वाचे समकालीन लेखक म्हिून त्याचंी मान्यता मोठी आहे. दशक्षि 
महाराष्ट्राने ‘साने ग रुजी’ असा त्याचंा साथग उल्लेख होतो ! 
 
ग्रामीि आशि दशलत साशहत्याची शनवडक संपादनं त्यानंी शसद्ध करून शवद्यापीठीय अभ्यासक्रमाला उंची 
प्राप्ती करून शदली. वाचकातंही ही संपादनं लोकशप्रय आहेत. मोजकंच परंत  मौशलक असं टीकालेखनही 
त्यानंी केलं. वाङ्मयातील नव्या प्रवाहाचें, नव्या जाशिवाचें आकलन त्याचं्या इशतहासलेखनातून फार 
नीटपिाने येतं. 
 
लोकिाहीर पठे्ठ बापूराव याचंी जीवनगाथा गािारं हे प स्तक म्हिजे चशरत्रलेखनाची उत्तम पावती आहे. 
स बोध आशि रसमय िलैीचा तो नम ना आहे. पठे्ठ बापूराव याचं ंजगिं शजतकं सजगनाच ंशततकं ते संघषाचहंी 
आहे. बडंखोर मनाला बधंनं बाधूंन नाही ठेव ूिकत. त्याच्यापोटीही मग खूप काही सोसि ंयेतं. जगण्यातले 
सगळे ताि या लेखनात अन भवता येतात. अिा चशरत्राला चत ःसीमा नसतात. पार शक्षशतजापयंत जावं 
लागतं. प्रा. चदं्रक मार नलगे यानंी तसा वधे इथं घेतला आहे. लेखनातून मनात उतरिारी ****** 
म्हिूनच हृद्य झाली आहे! 

 
शशदे 


