लोकशाहर अ णाभाऊ साठे
लोक शाहर तुकाराम भाऊराव उफ अणाभाऊ साठे यांचा जम दनांक 1 ऑग$ट 1920 रोजी वाटे गाव,
ता. वाळवा येथे झाला. /यांचे वडील भाऊराव 1स2दोजी साठे हे उ/तम माळी व शेतीत34 होते. वया5या 14 7या
वष9 /यांनी :ाथ1मक 1श;ण सु< केले. मा= पह?या दवशी शाळे त दले?या 1श;ेचा धसका घेऊन /यांनी पुहा
शाळे चे तBड कधीच पाहले नाह. कोहनरू 1मल मुंबई येथे ते नोकरला होते. पुढे 1मल बंद पड?यावर ते पुहा
वाटे गांव येथे आले. /यांनी लोकय2
ु द साHताहकात वाताहर Iहणन
ू काम केले. या कम तप$7याने 31 कादं बKया, ८
कथासंMह एक :वासवणन, एक नाटक आOण सात Pच=पटकथांचे लेखन तसेच असंRय गीते, काह लावया व पोवाडे
1लहले आहे त.
माणसा5या जीवनातील भक
ु े चे Sवदारक स/य अणाभाऊ अ/यंत दाहकतेने मांडत. पUृ वी ह शेषा5या
म$तकावर नसून ती द1लतां5या, V1मकां5या आOण कामगारां5या तळहातावर संत1ु लत आहे , असे ते मानत. द1लत
साह/यातील वेदना आOण SवWोह आप?या साह/यातन
ू /यांनी 20 7या शतका5या पव
ू ाधापासन
ू मांडला. १९५० ते
१९६२ हा /यांचा साह/य ;े=ातील सुवणकाळ होता. द २ माच १९५८ म2ये झाले?या द1लत साह/य संमेलनाचे
लोकशाहर अणाभाऊ $वागता2य; होते.
१९४२ 5या चले जाव चळवळीत स_`य सहभाग होता. /यासाठa /यांना पकड वॉरं ट काढयात आले. रे ठया5या ज=ेतील _ांdत1संह नाना पाटल यां5या भाषणाने आणांना $वातंeय चळवळीत उतरयाची :ेरणा दल.
तसेच, गोवा मुfती संMामा5या वेळीह /यांनी जनजागत
ृ ीचे :चंड काम केले . अणाभाऊंनी पारं पgरक तमाशाला
आधुdनक लोकनाhयाचे iप दले.
गदjपासून दरू जंगलात डBगर द-यात kफरणे, प;ी dनgर;ण, पाना फुलातील फरक शोधणे, मध गोळा करणे,
मासेमार, पोहणे, गोlट ऐकणे, पोवाडे पाठ करणे, हे /यांचे छं द होते. इतकेच न7हे तर मैदानी खेळात दाडपqा
चालSवयात ते तरबेज होते. पेट, बासर बुलबुल, सतार, सारं गी, ढोलक` अशी वाrये ते वाजSवत. सन 18 जुलै
1969 रोजी मुंबई येथे या लोकशाहराचे dनधन झाले .
अ णाभाऊ साठे यांचे साहय –
कादं बKया - अलगूज, आग, अहं कार, क<न, केवuयाचे कणीस, गुलाम, चंदनPच=ा, Pचखलातले कमळ, डोळे मोडीत
राधा चाले , तारा, धुंद पाझर, फkकरा, फुलपाख<, मयुरा, माकडीचा माळ, र/ना, रानगंगा, <पा, वारणेचा वाघ,
वारणे5या खो-यात, वैजयंता, वैर, संघष, मूत9, रानमोका, अिwनद7य, सरनोबत, Pचरानगरची भुत
कथासंMह - आबी, कृlणा काठ5या कथा, खळ
ु ं वाडी, बरबाxया, कंजार, भानामती, लाडी, गजाआड, फरार
:वास वणन - माझा र1शया :वास
नाटक - इनामदार
सात Pच=पटकथा - फक`रा, वैजयंता, टळा लाSवते मी रfताचा, मरु ळी म?हार रायाची, वारणेचा वाघ डBगरची मैना,
बारा गावचं पाणी
असंRय गीते, काह लावया व पोवाडे 1लहले इतके Sवपुल लेखन
------------------------

