लोकशाहर प े बापरू ाव कुलकण
•

पे बापरु ाव एक

तभाशाल, असामाय, कलंदर कलाकार, ांती आण संकृ तची "योती जपणारा

अवलया.
•

कृ&णा काठा(या रे ठरे हरणा* या गावी ,दनांक 11 नो/ह0 बर, 1866 रोजी जमाला आलेला मनवी
मुलगा पुढे जाऊन लोककला *े5ात महान काय6 क7न गेला.

•

“तमाशा पा,हला क8 नान करावे” अशा काळात एका लोक कलावंताने जम घेतला तोह रे ठरे
हरणा* येथील वतनदार कुलक<या=चा >ा?हण कुटूंबात. ! Bीधर बापू या नावाने ओळखला जाणारा
हा मुलगा पुढे पे बापूराव ?हणन
ू सा-या मराठG मुलख
ु ात गाजला. शीH कवी,
उमाळा असलेला, शKदस&ृ टचा ईMवर ?हणजेच पे बापूराव. शीH कवी,

तभेचा अखंड

तभासंपन, अशा या

बापरू ावाने उ(च नचते(या चातुवण
6 N पोलाद समाज /यवथा छे दल आण आपPया आचार
Qवचारांचा घोडा सा-या तटबंद(या पार नेऊन आपले नधडेपण RसSद क7न दाखQवले. असा हा
ांतीवीर केवळ वाचावीर Tकं वा लेखणी बहाUर बोलका शंख न रहाता Tयावान पंVडत ठरला.
•

या Wयां(या साहसामळ
ु े च पठठे बापरू ाव आजRमतीसह सा-या तमासXगरांचे फू त6थान बनले आहेत.
आजची Wयां(या लाव<या, Wयांचे गण याRशवाय तमाशा पूण6 होऊच शकत नाह.

•

Wयांचे आय&ु य अWयंत नाटयमय आण थरारक

संगानी भरलेल रा,हल0. कधी सख
ु ा(या अWय(
ु (य

शीखरावर वार झाले, तर दःु ख व दा\र]याचे वैराण तळ Wयांना पहावे लागले.

रामजोशी व पठठे

बापरू ाव यां(यासोबत रामजोशी यांचह
े  नाव घेतले जाते. हे दोन _यातनाम लावणीकार >ा?हण
कुळात जमलेले असन
ू Wयांनी हातात तमाशाची मशाल घेतल होती. साहिजकच Wयांना समाजातन
ू
ब,ह&कृत कर<यात आले. संसार सुटला, तमासगीरांना जवळ केPयाने समाजाचा नषेध, रोष व दोष
पWकारावा लागला. मा5 दोघांनीह आपले लोककलेवरल

ेम यिWकंXचतह कमी केले नाह. हे या

दोघां(यातील सा?य ?हणावे लागेल.
•

लोककलेने Wयांना

चंड लोकQ यता, आण समान गौरव, एैMवय6 ,दले.

वाटांनी *य पावPयाने अखेर(या ,दवसात Wयां(यावर

ाcत झालेले वैभव अनेक

अWयंत हला_याची प\रिथती ओढवल. मा5

या अखेर(या ,दवसात मनोहर मोरे या सदगह
ृ थांनी लोकमताची यंिWकंXचत पवा6 न करता
तमासXगरांचा गु7 आण शाहरांचा शाहर असलेPया या पे बापूरांवाना आपPया घर आBय ,दला
व समानाने वागQवले.
•

पठठे बापरू ावांनी लाखाहून अXधक लाव<या Rल,हPया. परं तु दद
ु ै वाने आज Wया केवळ तीनशे ते
चारशे(या आसपास उपलKध आहे त. परं त,ु Wयातील TकWयेक कवने बापरु ावांनी पडWया काळात रUीत
QवकPया हे आपले दद
ु ै व मानावे लागेल. Wयांचा प,हला संdह गोपाळ गोQवंद अXधकार (पण
ु )े यांनी

1928 मSये संपा,दत केला. Wयांनी आपPया

कवनातन
ू गण, गौळणी, शग
ृ ां\रक लाव<या भे,दक

लाव<या, उपदे शपर लाव<या, इतर लाव<या, छjकड लाव<या अशा अनेक
लेखणी
•

कारातन
ू Wयांनी आपल

सवल.

तलाठया(या सरकार नोकरतह Wयांनी आपPया लाव<यांचा रं ग दाखQवला होता. Wयाचा Tकसा
?हणजे बापरू ाव एकदा रा5ी तमाशा पहा<यास गेले आण दस
ु -या ,दवशी कामांवर 7/12 (या
उता-यावर एका म,हला प*काराकडे पाहून त(या 7पावर चjक लावणी Rल,हल व तो दतऐवज
तालक
े डे पाठQवला. इंdजी साहे बाने दत वाचतांना
ु ा मामलेदारामाफ6त िजPहाXधकार सातारा यांचक
दे वनागरतील अथ6 मा,हत क7न घेतला आण बापरू ावांना बोलावन
ू घेतले. बापरू ावांनी *मा मागन
ू
चक
ू कबल
ू केल. मा5 गो-या साहे बांनी Wयांना ‘’ सरकार कामात अशा

कारचा हलगजNपणा केला,

तर नोकरतन
ू काढून टाकले जाईल’’ असे खडसावले. ते बोल बापूरांवा(या वमN लागले. Wयांनी
तेथेच राजीनामा ,दला आण हा कलंदर लोककले(या
•

ांतात भरार nयायला मj
ु त झाला.

पढ
ु े Wयांची लावणी ,दवसे-,दवस बह7 लागल, लोकQ यतेचा कळस गाठू लागल. लोकांनी
तालासुरा(या ठे jयात जPलोशा(या बेहोशीत ‘’शाKबास पया’’ असे काढलेले उदगार Wयांना
पे बापरू ाव ?हणून ओळख दे ऊन गेले.

केवळ ‘कलेकरता कला न/हे तर लोकरं जनातन
ू

लोकRश*ण’ दे <यासाठG उqया महारा&rात तWकालन प\रिथतीचा अqयास क7न पठठे बापुरावांनी
लावणी हे साधन हाती घेतले.
•

लहानपणापासन
ू हुड, वांड आण कम6कांड, सनातनी परं परा, सोवळे ओवळे , उ(च नीचता, अंधBSदा
या सा(यात न बसणा-या पठठयाला कोPहापरू फडात छ. शाहू महाराजां(या हते दोनशे 7पयाचे
मोठे बs*स Rमळाले होते.

•

पठठे बापरू ांवांना धाRम6क व आSयािWमक dंथाचे अ तशय वेड होते. Wयामळ
ु े Wयां(या लेखणीने
आSयाWमासार_या Qवषयालाह पश6 केला.

>?ह, माया यासार_या गूढ आण गंभीर Qवषयात रस

घेऊन भे,दक कवने Rल,हल.
•

‘’Rशळी लावणी ?हणायची नाह व Rशळा पैसा वापरायचा नाह’’ अशी

तtा करणारे बापूराव हे

लोकQवल*ण /यjतीमWव होते., Wयांना संकृत, tान, वाचन आण /यासंगाचा वारसा लाभला
होता. Wयामळ
ु े Wयां(या का/यात खटकेबाज संवाद, लवXचक, चरु चरु त रसभरत, सामािजक भाव
तर, धाRम6क व पौराणक दाखले,

ास अनु ासांची मांडणीह सहज ,दसन
ू येत असे. Tकं बहुना

यामळ
ु े च Wयां(या लाव<या, लेखन वेगळे पणाने नटले.
•

जो dंथ वाचPयावर डोळे जातात अशी अंधBSदा लोकात पसरव<यात आल हuती Wया ‘’ नळावंती’’
dंथाचे संपण
ू 6 वाचन पठठे

बापरू ावांनी केले. एकेकाळ(या तमाशा सvाटाला अखेरचे ,दवस

Qवपनावथेत कंठावे लागले. याच काळात पु<यातील बापस
ू ाहे ब िजंतीकर यांनी बापरू ावांना आधार
,दला. Wयातन
ू च या िजंतीकरांनी बापूरावां(या कवनाचे संकलन केले.
•

सन १९४२ साल Bीमंत आबासाहे बां(या हते जॉन मॉल मेमो\रयल पण
ु े येथे जाहर सWकार
झाला. या Bे&ठ शाहर, लावणीकार कवीने २२ Vडस0बर १९४५ रोजी आपल
संपQवल.
-----------------------

इहलोक8ची या5ा

