तमाशा साट काळू बाळू
•

मराठ वगनाटयात गाजलेया काळू-बाजूची जोडी महाराात स द झाल# होती. %यातील काळू उफ( लहू संभाजी खाड,, बाळू उफ(
अंकुश संभाजी खाडे ! या जुळया भावंडाचा ज1म 16 मे इ. स. 1933 रोजी कवलापूर येथे झाला.

•

हे मराठ तमाशा कलावंत, अभनेते व तमाशा फडाचे मालक होते.

•

सांगल# जवळ9या कवलापूर, या तमाशा पंढर#तया घरा<यात ज1मलेया या दोघांनाह# घर9या गर#ब-=तकूल प>रि@थतीमळ
ु े कसेबसे
चौथीपयBतचे शCण घेता आले. सामािजक Fवषमतेचे चटकेह# %यांनी सोसले. गावकुसाबाहेर9या समाजा9या होणाHया उपेCा आIण
Fवटं बनेचा Jूर अनभ
ु वह# घेतला. पण, कुणाबKलह# कसलाह# राग, Lवेष मनात न ठे वता, पुढे प1नास वष( %यांनी महाराा9या वैभवी
लोकनाNयाची-तमाशाची परं परा पुढे चालवताना, सामािजक बोधन घडवले. समाजाला नी=तम
ू यांची शकवणह# Pदल#.

•

काळू-बाळू यां9या घरा<यात 200 वषाBची तमाशाची परंपरा होती. हे दोघे %या घरा<यातया चौSया Fपढ#चे वारसदार. वया9या अवTया
पाचUया वषV %यांचे Fपतछ
ु ती दग
ु ा(बाई यांनी %यांचा सांभाळ केला. %यांना लहानाचे मोठे करताना आIण दा>र[याचे
ृ Y हरपले. चल
चटके सोसतह# मायेची पाखर घातल#.

•

1960 9या दशकात आपयाच बंधूं9या रामचं\ खाडे यां9या तमाशा9या फडात लहू आIण अंकुश भूमका करायला लागले. ह>रभाऊ
वडगावकर यांनी लPहलेया जहर याला या वगनाटयात या जुळया बंधन
ु ी

काळू-बाळू नावा9या पोल#स हवालदारां9या जोडगोळी

रं गFवल# होती. %यां9या या भू मका महाराभर इत^या गाजया, क_ ते जोडनाव या दोघा भावंडाचे टोपण नांव बनले.
•

काळू बाळू जोडीला तमाशा कलेतील योगदानासाठ इ. स. 1999-2000 सालातील संगीत नाटक अकादमी पुर@कार संयु^तपणे दे ऊन
गौरFव<यात आले.

•

िजवंत हाडाचा सैतान, रतात रं गल दवाळी, कोटा"त मला नेऊ नका, काळसपा"चा &वषार &वळखा, कथा ह दोन *े+मकांची, इंदरा
काय भानगड ? रतात .हाल अ0ू, इ1क पाख2, ल3नात &व4न, स5ता दयावी सन
ु े7या हाती इ%याद# वगनाटये या जोडीने रं गFवल#
होती.

•

एक काळ साHया महारााला आपया Fवनोद# शैल#9या संवादाने हसवणाHया तमाशा सaाट काळू-बाळू, या जोडीतले बाळू उफ( अंकुश
यां9या =नधनाने तमाशासaाट काळा9या पडLयाआड गेला. राजा-राणी आIण सेनापती9या संघषा(9या कथेवर आधा>रत असलेया या
वगाला काळू-बाळंू नी आपया भू मकांनी खरा रं ग भरला. %यां9या मळ
ू नावांचा लोकांना Fवसर पडला. या वगाचे 12 हजारा9या वर
झालेले योग हा जाग=तक FवJम असावा. या वगातया हवालदारा9या भूमका काळू-बाळू समरसन
ू कर#त. संगानुbप योcय
संवादाची कलाह# %यांनी आ%मसात केल# असयाने, प>रि@थतीनुसार हे दोघेह# अचक
ू भाय कर#त आIण ेCकां9या हसन
ू मुरकंु dया
वळत.

•

काळू-बाळूचा तमाशा बघ<यासाठ साठ वषाBपूवV eामीण भागातले लोक बैलगाdयातन
ू येत. ेCकांचे उदं ड ेम आIण नावलौfकक
%यांना मळाला. रं गमंचावर राजाची भूमका करणारे हे अभजात कलावंत होते. आपया सह कलाकारांचेह# ते पोशंदे होते.

•

लोकFयते9या शखरावर असतानाह# %यांनी लोककलेची =नठे ने सेवा केल#. पैशाचा Fवचार कधीच केला नाह#. अनेक सामािजक
सं@था, शाळा , महाFवLयालयां9या मदतीसाठह# %यां9या तमाशाचे शेकडो योग झाले होते. तमाशात हजरजबाबी असलेया काळूबाळूंनी आgथ(क Fवप1नाव@थेतह# कधी, कुणाकडे मदतीचा हात पसरला नाह#.

•
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घेतला आIण कवलापूर9या चं\मौळी घरात

राहून शेतीवर उदर=नवा(ह केला.
•

भाऊ फ^कड,

बाबूराव पण
ु ेकर या वगनाNय लेखकांचे प1नास9या वर वग %यांनी आपया फडाLवारे लाखो ेCकां9यासमोर सादर

केले. अनेक सामािजक, राजक_य, धाम(क Fवषयावरची वगनाNये %यांनी भावीपणे सादर केल# होती. 1995 म ये बारामतीत
झालेया अमत
ृ महो%सवी नाNय संमेलनात या दोघांचा मोरोपंत Fपंगळे पुर@काराने गौरव झाला होता. राjय सरकार9या सां@कृ=तक
Fवभागानेह# %यांचा स1मान केला होता. अIखल भारतीय संगीत नाटक अकादमी, पुणे महापालका यासह अनेक सं@ थांनी %यां9या
तमाशा कले9या सेवेचा स1मान केला होता.
•

कवलापूर9या %यां9या घरात या स1मान gच1हांचा Pढग होता. आपया अपार भाषाचातुया(9या बळावर मराठ माणसाला अध( शतक
हसवणारा हा कलाकार हरपयाने महाराा9या तमाशा CेYाची सवा(था(ने हानी झाल#.

•

लहू खाडे यांचा म%ृ यू 16 मे 2011 रोजी तर अंकुश खाडे यांचा म%ृ यू 7 जुल,ै 2011 रोजी
----------------

झाला.

