नटसाट बाल गंधव
रतीचे जया

प लावय लाभे, कुली जसे हाय ओठात शोभे

सध
ु ेसारखा वाद कंठात गाणे, असा बालगंधव# आता न होणे
•

नटस'ाट बाल गंधवा#चे मळ
ू नाव नारायण +ीपाद राजहं स उफ# बालगंधव#.

•

ज/म 26 जन
ू , 1888 म4ये नागठाणे, िज. सांगल6 येथे झाला.

•

नटस'ाट बाल गंधवा#चे क9ववय# ग. :द. माडगूळकर यांनी केलेले हे वण#न यथाथ# होते. अशा आठवणी सांगणारे
सांगल6त आजह6 आहे त. भूलोक<=या या गंधवा#चा सांगल6शी अनेक वषा?चा

णानब
ु ंध होता. बालगंधवा?=या अनेक

कथा आहे त. @याचAमाणे ते हळद6 कंु कू घेऊन गेले तर6 म:हला वगा#ला प@ता लागलेला नDहता. अशी एक
दं तकथा आहे .
•

सांगल6=या नाटयाचाय# दे वलां=या शारदा आFण संशयकGलोळ या नाटकांतील शारदा व रे वती या दो/ह6 नाHयका
बालगंधवा?नी संगीत रं गभम
ू ीवर अजरामर केGया. नाटयाचाय# खाIडलकरां=या मानापमान मधील तेजवी भाJमनी
@यांनी ताकद6ने उभी केल6. गणेश Kथएटर आFण सदासुख Kचमं:दरात @यांची नाटके झाल6 होती.

•

सांगल6कर रJसकांनी बालगंधवा?वर मनःपूवक
# Aेम केले. मायबापहो Mकं वा दे वा बोला असे @यांचे आज#वी बोलणे
आजह6 अनेकांना आठवते. गणेश Kथएटरमधील Nोपद6 नाटकातील @यांची Nौपद6ची भJू मका पाहयासाठP मोठP
गदQ झाल6 होती. उतारवयात @यांना खोकGयाचा 9वलRण ास Dहायचा. मा तो थांबेपय?त AेRक शांत बसायचे.
Nोपद6 वहरणा=याAसंगी भरजर6 व लSSफेदार साडयाचं @यांनी वापरGया हो@या.

•

ं ब बापूभाई शहा यां=या घर6 उतरले होते. @यावेळी सांगल6त गंधवा?चे नाटक
ATयात गायक अGला:दयां खॉसाहे
होते. नाटक पाहावे , अशी इ=छा खॉ ं साहेबांनी DयYत केल6. बालगंधवा?ना गणेश Kथएटरम4ये Hनरोप :दला.
ं ब Zहणाले होते, यमन कGयाण गावा तो नारायणराव
@यांनी 9वंगेत Dयवथा केल6. नाटक संपGयावर खॉसाहे
राजंहसांनीच .

•

सांगल6त टे शनवर उतरताच ते एकतर छायाKचकार Kचवटे Mकं वा शाJलनी वाटवे यां=या घर6 जात. @यांना आंबे
खप
ू आवडत. @यामळ
ु े ते आं[या=या :दवसात आले. क< वखार भागातील Kचवटे यां=या घर6 बालगंधवा?साठP
असल हापूसचा आमरस आFण गरमागरम प-ु या अशी मेजवानी होत असे. सदासख
ु Kचमं:दरा=या उदघाटना=या
वेळीह6 बालगंधवा?चे भजन आFण नाटक झाले होते.

•

नाटयगीतांAमाणेच बालगंधव# भजनेह6 फार सद
ुं र Zहणत असत. एकदा सांगल6तील वखार भागातील एस.बी.
Jलथो Aेसचे चालक कुलकण] यां=या घर6 भजनाचा काय#^म झाला होता. कानावर उजवा हात ठे ऊन गायाची
@यांची एक खास ढब होती. अवघाची संसार सख
ु ाचा कर6न, आनंदे भर6न Hत/ह6 लोक हा अभंग अHतशय
तGल6न होऊन Zहणत. जोहार मायबाप जोहार हे @यांचे आणखी एक आवडते भजन होते.

•

पRाघाताने ते

अपंग बनले. रं गमंचावर राजहं साAमाणे वावरणा-या या नट+े`ठाला अशा लळ
ु या पांगळया

अवथेत पा:हGयावर चाहते रडायचे. दे वाला नावे ठे वायचे. पण बालगंधव# मा @यांनाच धीर दयायचे व
Zहणायचे, रडू नका, दे व काह6 ऐवढा Hन`ठूर नाह6. माझे पाय गेलेले असले तर6 माझा गळा शाबूत आहे .

•

बुधगांवचे राजे वतः संगीताचे अभयासक
होते. आजारपणात गंधवा?चा बुधगांवातील हcरAसाद या राजवाडयात
्

•

बालगंधवांना मळालेले गौरव समान -

•

बालगंधवा?चा संगीत इ.स. १९५५ साल6 संगीत नाटक अकादमीने रा`hपती पदक दे ऊन स/मान केला.

•

५]
भारत सरकारने बालगंधवा#ना इ.स. १९६४ साल6 पkभष
ू ण lया पुरकाराने गौर9वले.

म:हनाभर मुYकाम होता. तेथील मैफ<ल6त सुरवातीस राजे गायले व नंतर बालगंधवा?ची भजने झाल6.

•

[

9व`णद
ु ास भावे यां=या मHृ तAी@यथ# सांगल6ची अFखल भारतीय नाoय 9वpयामं:दर सJमती ह6 इसवी सना=या
१९६० सालापासन
ू वणद
ु ास भावेपुरकार दे त आल6 आहे . बालगंधव# यांना हा पुरकार Jमळाला आहे .

•

बालगंधव यांया नावाने दले जाणारे पुर कार

•

पुणे महानगरपाJलकेतफr इ.स. २०११ सालापासन
ू :दला जाणारा बालगंधव# (मुTय) पुरकार आFण बालगंधव#
सहपुरकार.

•

’बालगंधव# रJसक मंडळा’तफr :दला जाणारा बालगंधव# गुणगौरव पुरकार. नागठाणे=या बालगंधव# सJमतीतफr दरवष]
नाoयअJभनय Mकं वा संगीत Rेात उGलेखनीय काय# करणाvया कलावंताला इ.स. २०१० सालापासन
ू बालगंधव# पुरकार व
युवा बालगंधव# पुरकार :दले जातात.

•

बालगंधव# पcरवारातफr दरवष] एका नाoयकलावंताला बालगंधव# ‘जीवनगौरव पुरकार’ आFण सम
ु ारे २५ रं गकमwना अ/य
बालगंधव# पुरकार :दले जातात.

•

या अ`टपैलू नाटयकलावंताचा म@ृ यू 15 जुल,ै 1967 म4ये झाला.
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