नाटय पंढर चे जनक – वणुदास भावे
•

यांनी नाटयाची चळवळ जोपासल, आण नाटयेात दबदबा नमाण केला असे नाटय पंढरचे जनक
"व#णद
ु ास भावे.

•

'द. 5 नो)ह+ बर, 1843 या सम
ु ह
ु ू तावर "व#णुदास भावे यांनी म1ये सांगलतील, राजवाडयातील दरबार
हॉलम1ये मराठ7तील प'हले नाटक ‘सीता वयंवर’ साकारले. आण जणू सांगल आण नाटक अशा
समीकरणाचाच शभ
ु ारं भ झाला.

•

"व#णद
ु ास भावे यांनी सांगलकर नाटक मंडळी साकारल आण सन 1854 म1ये "व#णद
ु ासांनी ‘राजा
गोपीचंद’ हे 'हंद नाटकह साकारले आण ते हंद रं गभम
ू ीचे जनक :हणन
ू च ओळखले जाऊ लागले.

•

>यांनी एकूण 52 नाटके Aल'हल. >यात BामुCयाने पौराणक नाटके आहे त.

•

मा हया एवढया मोठया नाटयपंढरचा जनक यापूवE कठपत
ु ळयांचे खेळ करत असे. >यांनी नमाण
केलेFया खेळवलेFया कठपुतळया >यांGया नधनानंतर तशाच पेटा-यात पडून रा'हFया हो>या. भावे यांनी
कठपुतळी खेळाGया तीनचार सं'हताह Aल'हFया हो>या. >यांनी बन"वलेFया कठपुतळया लाकडी असFया तर
अतशय हलJया हो>या. कारण ते यासाठ7 उं बराGया लाकडांचा तसेच कागदाGया लगदयाचा वापर करत. या
Bमाणब1द बाहुFया चाकावर बस"वलेFया असायGया आण लLखंडी काठ7Gया आधाराने व दोरGया साMयाने
अशा दोNह Bकारे खेळ"वOयाची कला >यांनी आ>मसात केल होती.

•

कनाटकातील भागवत मंडळी ‘खेळ’ पाहून सांगलचे संPथानक थोरले Rचंतामणराव आSपासाहे ब पटवधन
यांनी आपFया पदर असणा-या सभ
ु ेदार अमत
ु ाला भागवत नाटक
ृ राव भावे यांGया "व#णू या बुि1दमान मल
मंडळीतील नाटकाBमाणे खेळ करOयाची आVा केल. >यांची आVा Bमाण मानन
ू इ.स. 1843 म1ये
सांगलत

प'हFया मराठ7 नाटकाचा :हणजे सीता वंयवर नाटकाचा जNम झाला. भा)यांनी Pवतःच नवीन

पदाची रचना केल. ‘सीता PवयंवराOयान’ आण ‘अ'हFयो1दार’ आCयान [ीमंतापुढे सादर केले.
•

सीता Pवयंवर हे च मराठ7तील प'हले नाटक मानले जाते. इथेच मराठ7 रं गभम
 ेढ रोवल गेल.
ू ीची मह
ु ू तम
आण :हणन
ू च हा 'दवस ‘मराठ" रं गभम
ू ी दन’ :हणन
ू साजरा केला जातो.

•

सन 1843 ते 1851 या काळात "व#णुदासांना राजा[य लाभला. >यांGया नाटकाचे Bयोग मुंबईला झाले
आण राजा[याला लोका[याची साथ Aमळाल.

•

सांगलकर नाटककार मंडळी ]फरतीवर जाऊ लागल, त]कट लाऊन नाटकांचे Bयोग सादर करOयात आले.
14-2-1853 म1ये व>ृ तपात Bथम जाहरात दे Oयात आल. अखल भारतात सांगलचे नाव गाजले.

•

1862 म1ये "व#णद
आधाbरत नाटके
्
ु ासांनी नाटयसंNयास घेतला. मा "व#णद
ु ासाGया नाटकाGया पधदतीवर
1910 पयeत सुf होती.

•

'द. 9 ऑग#ट, 1909 म1ये या नाटयाचायाeचे नधन झाले. >यांGया नावाने वणद
ु ास भावे परु कार रं गभम
ू ी
दनादवशी दे $यात येतो तर सांगलत "व#णुदास भावे नाटयमं'दर >यांचे Pमरणाथ उभे रा'हले.

•

नंतर पुढे नाटयपंढर :हणन
ू सांगलचा लौकhक वाढत गेला. मा ् नाटक :हं टल :हणजे "व#णुदास भावे यांचे
Bथम Pमरण झालेAशवाय राहात नाह.
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