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गोहरा-बालगंधव� यां�या संबंधांचे �व�प कसे असेल हे  सांगणे कठ�ण आहे. �यां�या दोघां�या फोटोम"ये 

कोट घातले#या आ$ण डो&याला फेटा गंुडाळले#या पु)षी वेशाम"ये गोहराबाई आहेत आ$ण बाजूला 
बालगंधव� /ीवेशाम"ये आहेत. गोहरा-बालगंधव� संबंध दै1हक, 2े3मक क4 कला�मक होते हे सांगणे कठ�ण 

आहे. ते आप#या समाजाम"ये 2च3लत असलेले आ"याि�मक असावेत.

सां�कृ7तकसां�कृ7तकसां�कृ7तकसां�कृ7तक – ठेवाठेवाठेवाठेवा
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अपूव� नाFय अ3भनेHी, गा7यका गोहराबाई कना�टक4 यां�या 7नधनानंतरसुIा, �यांना �यां�या 27तभेनुसार गौरव 2ाK झाला नाह:. 
गोहराबाई (१९१०-१९६७) Oांच ेहे ज=मशता9द: वष� आहे; तर कोणास �यांची आठवणह: रा1हलेल: 1दसत नाह:.
बेळगी�याबेळगी�याबेळगी�याबेळगी�या भPगनीभPगनीभPगनीभPगनी
अमीरबाई कना�टक4 आ$ण गोहराबाई कना�टक4 या दोघी 
ब1हणी QवसाRया शतका�या सु)वातीला नावाजले#या गायक
-नFया हो�या. मी अमीरबाई Oांच ेजीवनचSरH 3ल1हल ेहोते.  
�यासाठ� मी �यांचा पSरचय असले#या RयT4ंकडे, शोध घेत 
बेळगी, धारवाड, हुबळी, Qवजापूर, पुण ेआ$ण मुंबईपयUत गेलो 
होतो. मुंबईम"ये अमीरबाV�या गायक4चे अWयासक आ$ण 
1हदं�ुतानी संगीताचे जाणकार 2काश सी. बुरडे Oां�याबरोबर 
चचा� करायची होती. ते अमीरबाVबXल आ�मीयतेने बोलल.े 
गोहराबाVबXल बोलताना माH �यांची जीभ कडवट झाल:. 
गोहराबाVबXल काह: मराठ� लोकांत अनादर 1दसून आला 
होता. मी 2काश यांना परत परत Qवचारल ेअसता �यांनी 
3ल1हलेला लेख मला वाचायला 1दला. �याचा शेवटचा भाग 
असा होता:
'27तगंधव� अशी 23सIी 3मळाले#या गोहराबाVना 2�य< 
डोYयांनी पा1हले#या आ$ण ऐकले#या बालगंधवाU�या 
2े<कांनी आ$ण 1हतPचतंकांनी, गोहराबाVकडे पूण� दलु�< का 
केले असाव?े गोहराबाई कना�टक�या हो�या [हणनू क4 
मुि�लम हो�या [हणनू? क4 �यांनी अमाप क4त? 3मळवनू, 
PचHपटांत भू3मका क�न, 1दवसराH बालगंधवाU�या बरोबर 
तीस वष\ सावल:सारखी सोबत केल: [हणून?'

बुरड े�वत: क=नड भाQषक आहेत. �यांनी 2गट केलेल: Rयथा 
मला बोचनू गेल:. क=नड रंगभमूीव�न आले#या कलाकारांनी 
मराठ� रंगभमूीवर आपल ेजीवन अप�ण क�नसुIा �यांना 
मराठ� लोकांनी आपलेसे का केले नाह:, याच ेमला कुतहूल 
वाटू लागले. गतकाळाचा शोध घेता घेता, त�काल:न 
सामािजक पSरि�थती आ$ण रंगभमूी यांचे अवलोकन केले 
असता, ^कती 27तकूल पSरि�थतीम"ये, गोहराबाई यांची 
27तभा, �यांची मह_वाकां<ा, ह` समजनू घेतले गेले? 
 क=नड संत महादेवीअ&का यांना,  �वतः�या इ�छेनुसार 
जीवन जगdयासाठ� पSरि�थतीचा मोठा सामना करावा लागला. मला वाटते, क4 गोहराबाVच ेआयुeय तसेच खच? पडल.े �यां�या 
Oा �वभावामुळे गोहराबाVनी एकेवेळी क4त? भोगल: पण नंतर, �यांना वाईट 1दवस पाहवे लागल!े

अनेकअनेकअनेकअनेक गोहरगोहरगोहरगोहर
गोहर नावा�या अनेकजणी कला<ेHात होऊन गे#या आहेत. उदाहरणाथ�, [हैसूर दरबारात 1हदं�ुतानी संगीत गाणार: कोलका�याची 
गोहरजान(१८७३-१९३०); पारशी रंगभमूीवर:ल कलाकार गोहरजान; मुंबई�या रणिजत ^फ#[स �टुiडओ�या गायक-नट: गोहरा Oा 
प1ह#या आ$ण गोहराबाई कना�टक4 हे नाव सांगणा-या कना�टकाची क=या �याच. गोहराबाई 1हदं�ुतानी पIती�या संगीत-गायक 
कलाकारह: हो�या. �या अमीरबाई Oां�यासारkया सुंदर नRह�या, पण तीlण कटा< असलेले डोळे हे �यांच ेआकष�ण होते. Oा दोन 
बेळगी भPगनींपैक4 अमीरबाई अPधक 23सIी पाव#या,  कारण �या PचHपटासारkया 2भावी आ$ण 23सI मा"यमात काम करत 
हो�या. उलट, गोहराबाई PचHपटांइतके 2भावी मा"यम नसले#या 2ादे3शक रंगभमूीम"ये गुरफटून गे#या आ$ण �यांच ेमराठ� 
रंगभमूीवर दंतकथा बनले#या नारायण राजहंस ऊफ�  बालगंधव� Oां�यावर 2ेम बसल!े �यांचे. बालगंधवाUचे अनुकरण क�न, गंधव� 
कंपनीम"ये 3श�न, शेवट:, �या बालगंधवाU�या जीवनसाथी बन#या. �यामुळे �यां�या जीवनात अनेक रोमांचकार: घटना घड#या; 
तसेच, अनेक अपमा7नत करणारे, दःुखी करणारे 2संग येऊन गेले. ती आणखी दसुर:च  शोककथा आहे!

कलेसाठ�कलेसाठ�कलेसाठ�कलेसाठ� पोषकपोषकपोषकपोषक पSरसरपSरसरपSरसरपSरसर
�या काळ�या मुंबई 2ांताचा 
भाग असले#या Qवजापूर 
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िज#Oातील बेळगीम"ये 
गोहराबाई ज=म#या. �यांच े
वडील हुसैनसाहेब बेळगी 
�वतः रंगभमूी कलाकार होत.े 
�यांची �वतःची नाटक कंपनी 
होती. ती फार काळ चालल: 
नाह:. नाFयसंगीतात चांगले 
नाव कमावलेले बेऊरचे 
बादशाह मा�तर हे 
गोहराबाVच ेसkखे मामा होते. 
 त ेnयेo रंगभमूी कलाकार 
येलागी बाळpपा बादशाह 
मा�तरांचे 3शeय.  बुवा 
बादशाह मा�तर यांनी 
गोहराबाईला 3श<ण 1दले 
असdयाची श&यता आहे. 
गोहराबाई बेळगी�या 

कला<ेHात 23सIी पावdयासाठ� अजनू एक कारण असे, क4 �यावेळी Qवजापूर�या आसपास रंगभमूी बहराला आलेल: होती. 
3शवमथु? कणबगु? मठ, ग)ड सदा3शवराव, शीरह`ी Rयंकोबाराय, वामनराव Oां�यासारख ेलोक �यां�या �यां�या नाटक 
कंप=यांमधून सव�H पसरले होते. �या बरोबर Qवजापूर�या लोकरंगभमूीवर ज=म पावले#या 'कृeण-पाSरजात' म"ये बहुतांशी 
मुि�लम कलाकार काम करत होत.े लोककवी आ$ण गायक तळेवाडचे नबी �यां�या राधे�या नाटकामुळे kयातनाम झाल ेहोते. पुढे, 
'कृeण-पाSरजात' नावाचा दशावतारासारखा लोकQ2य 2कार क=नडम"ये आहे. �यामधील कलाकार अpपालाल नंदाघर व इतर 
बेळगी भPगनीं�या गाdया�या 2भावाखाल: गात.

अशा पSरसराम"ये गोहराबाVचा ठसा उमटत गेला. गोहराबाVच ेकलाजीवनसुIा �यां�या भPगनी अमीरबाई Oां�या2माण,े  क=नड 
रंगभमूीपासनू सु� झाल.े गोहराबाVनी गदग�या यरासी भारा[pपा Oां�या वा$णQवलास संगीत नाटक मंडळीम"ये गायक-नट: 
[हणनू आपल ेजीवन सु� केले. वा$णQवलास कंपनी�या '^कrूर )s[मा'  नाटकात �या )s[माची भू3मका करत. �या नंतर �यांनी 
कंुदगोळ हणमंतराय यां�या कंपनीम"ये सुIा काम केले असाव.े गोहर यांचा अ3भनय पा1हलेले हुबळीचे nयेo अ3भनेत ेवसंत 
कुलकण? यां�या [हणdया2माण,े कंुदगोळ केRहाह: गोहर यांनाच नाटकात tयायचे. �यां�या 'वर2दान'  नाटकातील ल3लता या 
पाHामुळे �यांची ओळख झाल:. Qवजयनगर राnयाची कथाव�त ूअसले#या 'वर2दान'  नाटकात ल3लताच ेपाH गोधचाSरणीच ेहोते. 
गोहर Oांचा �या वेळेस रंगभमूीवर काम करणा-या मि#लकाजु�न म=सूर आ$ण बसवराज म=सूर Oां�याबरोबर पSरचय होता. �यांनी 
बसवराज म=सूर यां�या 'कला2काश नाFयसंघ कंपनी' म"येसुIा काम के#याच े1दसनू येते.  [हैसूर�या पuा vीराम Oां�या 
आठवणी2माण,े गोकाक�या एका कंपनी�या 'मानवती'  नाटकात गोहरने मानमतीच ेकाम केले होते. �या मोwया आवाजात संवाद 
[हणाय�या.
क=नडक=नडक=नडक=नड नाFयगीतेनाFयगीतेनाFयगीतेनाFयगीते
�यांचे रंगभमूीवर:ल काम पा1हलेले कोणी रा1हलेले नाह:. आढळतात ती फT �यांनी गायलेल: रंगभमूीवर:ल गाणी. गोहर क=नड 
नाFयगीत ेअदभुत र:तीन ेगाय�या.  '^कrूर )s[मा' नाटकात#या 'ना पेलुवे 7ननोगोडूपाया तारावा#ल: नेनागे अपमान मा)ल: 
आ�मह�यीडू महापापव'े Oासारख ेगीत हे �यांतलेच. एचएमRह: कंपनीन ेकाढलेले, ७८ आरपीएम मु1sकेम"ये असलेले �यांच ेगीत 
लोकQ2य झाल ेहोते. हे गीत �यां�या गायक4ची सा< आहे. गोहर यांनी क=नडम"ये अजनू ^कतीतर: गीत ेगायल: असdयाची 
श&यता आहे. �या बालगंधवाU�या शैल:म"ये गाय�या.
मराठ�मराठ�मराठ�मराठ� रंगभमूीशीरंगभमूीशीरंगभमूीशीरंगभमूीशी संपक�संपक�संपक�संपक�
उrर कना�टकात �या वेळेला मराठ� रंगभमूीचे आकष�ण होत.े Oास अनेक कारणे होती:
१. Qवजापूर िज#OापयUतचा भाग �या वेळी मुंबई 2ांतात सामील होता. �यास मुंबई-कना�टक असे [हटले जायचे. (काह: जण �यास 
दx<ण महाराy असे [हणतात). Oामुळे उrर कना�टकातील नाFयकलाकार, PचHपटकलाकार,  संगीतकार,  अWयासक  यांचा 
जा�त संपक�   पूव?�या [हैसूर राnया�या ऐवजी पुणे,  ना3शक,  को#हापूर यांसारkया गावांबरोबर सहज येई. गंगुबाई हंगल,  
भीमसेन जोशी,  मि#लकाजु�न म=सूर,  बसवराज राजगु�,  कुमार गंधव� Oां�यासारख े1हदं�ुतानी शा/ीय गायकह: Qवजापूर 
पSरसरात उ�कष� पावल ेआ$ण ते जा�तीत जा�त काय�zम �याच भागात करत होत.े क=नड भाषेतील PचHपट [हैसूर-कना�टकात 
तयार होत, परंतु �यांच ेक{ s माH मsास आ$ण कोईमतूर या 1ठकाणी होते. [हैसूर�या PचHपट आ$ण नाटक या <ेHांम"ये कना�टक 
शा/ीय संगीत 2भावी होते, 7तथ े1हदं�ुतानी शा/ीय गायकांना जा�त संधी नRह�या. उrर कना�टकातील 1हदं-ूमुि�लम 
सं�कृतीमधनू आ$ण संगीत व लोकसंगीतातनू तयार झाले#या तेथील कलाकारांच े दx<ण कना�टकातील रंगभमूी आ$ण 
PचHपटांबरोबर एवढे जमले नाह:, �यामुळे ते कलाकार �यांची सां�कृ7तक आ$ण भाQषक जवळीक असले#या 1हदं:-मराठ� नाटक-
PचHपटांकड ेआकष�ल ेगेले. �यामुळेच Oा भागात#या Rह:. शांताराम, शांता हुबळीकर, ल:ला Pचटणीस, समुन क#याणपूर, ल:ना 
चंदावरकर यांसारkया 27तभावान कलाकारांनी मुंबईकडे धाव घेतल:. तीच वाट बेळगी�या भPगनींनी चोखाळल:.
२. QवसाRया शतका�या पूवा�धा�त उrर कना�टकातील नाटक कंप=या मराठ� नाटक कंप=यांकडे पाहून उ�कष� पाव#या. �वतः 
गोहरबाई काम करत असलेल: यरासी भारा[pपा यांची कंपनी मराठ� नाटके क=नडम"ये अनुवाद क�न बसवत असे. �याच 
काळात वामनरावांची Qव}गुणदश� कंपनीसुIा मराठ� नाटकांच ेअनुवाद क�न 2योग बसवत होती. �यामुळे मराठ� रंगभमूी�या 
गाdयां�या धाटणीवर क=नड नाFयगीत ेगाणे ह: बाब सव�सामा=य समजल: जाई.  �याचबरोबर,  मराठ� नाटक कंप=या Qवजापूर,  
बेळगाव,  हुबळी-धारवाड या भागात दौरे कराय�या. �यांचासुIा द:घ� इ7तहास आहे.  तो एको$णसाRया शतकात ^कल~�कर 
कंपनीपासनू आरंभ झाला. अdणासाहेब ^कल~�कर मूळच ेकना�टकाच.े �यांनी मराठ� रंगभमूी 7नमा�ण केल: कना�टकात, तीच मुळी 
क=नड रंगभमूी�या 2भावामुळे. �यांची कंपनी उrर कना�टकात मु&काम  ठोकून असे. इतर मराठ� नाटक कंप=यासुIा 7तथे 
मु&काम कराय�या. पुढे, बालगंधवाUची नाटक कंपनीह: �या भागात दौ-यावर येत असे. Oा नाटक कंप=या मराठ� तसेच क=नड 
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भाQषकांम"ये सुIा लोकQ2य हो�या. गंधव� कंपनीचे हुबळी�या 3सIा�ढ मठाबरोबर जवळच ेसंबंध होते. सु)वाती�या क=नड 
नाटककारांपैक4 रामचंs यांच े‘जेथे पाहवे तेथ ेमराठ� कलाकारांच ेअि�त_व होते’ हे, मराठ� रंगभूमी�या सां�कृ7तक 2भावाबXलच े
वा&य या गो�ीचे 2माण आहे. गोहर Oां�यासारkया �था7नक 27तभावंत कलाकाराचा मराठ� रंगभमूीवर:ल 2वेश या 
पSरि�थतीम"ये झाला.
PचHपटPचHपटPचHपटPचHपट कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार गोहरागोहरागोहरागोहरा
गोहरा यांनी मराठ� नाटक कंपनीम"ये जाdयापूव? 1हदं: PचHपटांमधून काम केले.

�या १९३२�या समुारास मुंबईला गे#या. गोहरायांना PचHपटांमधनू काम करायला सांगणारे होते कृeणराव चोणकर. ते गंधव� नाटक 
कंपनीम"ये नट होत.े कृeणराव चोणकर यांनी गोहरा यांना PचHपटQव}ाची नुसती ओळख क�न 1दल: नाह: तर �यांनी �वतः 
�यां�याबरोबर काम केले. शारदा ^फ#[स कंपनीचा 'रासQवलास' हा गोहरा यांचा प1हला PचHपट. गोहरा यांनी नानभुाई वक4ल 
यांनी 1द�दश�न केले#या PचHपटांमधून अPधक काम केले. �यांचा उ#लेख �या वेळेला म1ह=याला तीनशे )पये 3मळवणार: गाणार: 
नट: असा आढळतो. �यांनी समुारे पंधरा PचHपटांमधनू काम केले; उदाहरणाथ�, रासQवलास(१९३३),  रंभाराणी(१९३३),  गर:ब का 
pयार(१९३५),  बुखा�वल:(१९३६),  गीला 7नशान(१९३७),  3सहंल�ीप क4 सुंदर:(१९३७), गु)घांटाल,  काला भूत,  कुलद:पक,  
तारणहार. हे PचHपट फार मह_वाच ेनाह:त. �यानंतर बालगंधव� यां�याकड ेआकृ� झा#यामुळे गोहरe यांनी PचHपटस�ृीला राम-
राम केला आ$ण �या मराठ� रंगभमूीवर 2वेश कर�या झा#या.
गोहरागोहरागोहरागोहरा गा7यकागा7यकागा7यकागा7यका झा#याझा#याझा#याझा#या
गोहर लहानपणापासनू बालगंधवाU�या गायनाकडे आकष�#या गे#या हो�या. Qवजापूरम"ये जेRहा गंधव� कंपनी मु&काम करत असे, 
तेRहा गंधवाUची गाणी ऐकून �यां�या मनात बालगंधंवाUबXल सुK आकष�ण होऊ लागल.े  �यावेळेला बालगंधवाU�या गाdयां�या 
"व7नमु1sका कोलं�बया कंपनीन ेकाढ#या. गोहरा �या ऐकून �यां�या शैल:त गाdयाच े3शक#या. अनागी बालpपासुIा [हणतात, 
क4 गोहरा बालगंधवाUच ेअनुकरण क�न गाय�या. �यामुळे मराठ� लोकांनी �यांना 27तगंधव� असे नामा3भधान देऊन टाकले होत.े 
पुढे, �यां�या गाdया�या "व7नमु1sका एचएमRह: कंपनीन ेकाढ#या. �यांचे  'वैकंुठाचाय�'  नावाचे सु)वातीचे नाFयगीत 23सI झाल े
होत.े गोहरा यांनी मराठ�-बंगाल:म"ये गायलेल: प`ी खूप जा�त असे.
पुढे, गोहर यां�या जीवनातील मुkय "येय गंधव� कंपनीम"ये जाण ेहेच झाल.े �यासाठ� �यांनी केलेले 2य� कुतूहल जागवणारे 
आहेत. �या १९३२-३४�या अवधीत दररोज राHी गंधव� कंपनी�या नाटकांना जाऊन प1ह#या रांगेत बसाय�या.  नाटकां�या 
म"यंतरात गंधवाUची भेट घेdयाचा 2य� कराय�या. शेवट:, �या गंधव� कंपनीत 3शर#या. �या गंधव� कंपनीत कशा 3शर#या याबXल 
वेगवेगळे मत2वाह आहेत:

१. Qवजापूरमधील �यांचा मु&काम सोडdयाआधी बालगंधवाUनी गोहरा यांची 27तभा ओळखून, �यांना कंपनीम"ये बोलावनू घेतले.

२. Qवजापूर�या 23सI सक� स आ$ण नाटक कंपनीच ेमालक, �Hपुरसंुदर: टॉ^कजच ेछHे यांनी �वतः�या गावातील मुल:ला मुंबई�या 
PचHपटस�ृीम"य ेजाdयासाठ� ओळख क�न 1दल:.
३. �वतः कलाकार असले#या आ$ण नाटक कंप=यांम"ये म"य�थी करणा-या चाफेकर नावा�या गहृ�थांनी,  १९२८ म"ये 
^कल~�कर कंपनी Qवजापूरम"ये असताना पेट: वाजवणा-या गोहरा यांना पा1हले व �यांनी गोहरा यांची गंधव� कंपनीम"ये ओळख 
क�न 1दल:. चाफेकर गोहरा यां�या घर: गे#यावर, गोहरा यांनी बालगंधवाUची गाणी हुबेहूब आवाजात [हटलेल: ऐकून च^कत 
झा#याच े�यांनी �यां�या आ�मचSरHात 3ल1हल ेआहे. �यांनी गोहरा यांना गंधवाUची भेट घालनू देdयाचा श9द 1दला.
४. बालगंधवाU�या आईने �वतः गोहरा यांच ेअभंग �यां�या मुला�या कानाव�न जातील अशी  Rयव�था केल:.
गंधव�गंधव�गंधव�गंधव�-गोहरागोहरागोहरागोहरा जोडीजोडीजोडीजोडी

बालगंधवाUना आपले जीवनसाथी बनवाव ेअशी सुK इ�छा गोहरा यां�या मनात ब-याच काळापासनू असावी असे 1दसते. ते गोहरा 
यां�यापे<ा तेवीस वषाUनी मोठे होते, मधमुेहान ेH�त होत.े तर:पण गोहरा आ$ण बालगंधव� यां�याम"ये 2ेम अंकुरले. गंधव� 
कंपनी�या �बकट पSरि�थतीन े�यांना आणखी जवळ आणल.े �या वेळेला बालगंधवाUनी 'संत एकनाथ' हा PचHपट काढून हात 
पोळून घेतले होते. मुंबईनंतर बालगंधवाUची कंपनी पुण,े  3मरज,  को#हापूर  येथ ेगेल:. कंपनी कजा�खाल: दबनू गेल: होती. 
कलाकार कंपनी सोडून जात होते. अशा क�मय पSरि�थतीत(१९३७) बालगंधव�, �यांची चाहती असले#या गोहरा Oां�या घर: गेले. 
Oा भेट:ला बालगंधवाUचे चSरHकार वेगळा रंग देतात. पण गोहरा यां�या जीवनातील ह: अपूव� घटना होती. �यांनी बालगंधवाUना हात 
देऊन कंपनीची 1दवाळखोर: कमी करायला मदत केल:. ती दोघ े१९३८ म"ये  एकH राहू लागल: होती. कलाकार कंपनी सोडून जात 
असताना ती वाचवdयासाठ� ^कंवा �यांना पैस ेदेणे आहेत [हणनू,  कंपनी�या मालकांनी �यां�याबरोबर Qववाह करावा. ह: �या 
काळी 2चल:त गो� मानल: जाई. पण बालगंधव�-गोहरा 2ेमसंबंध हे Qव3श� 2करण होते. �या दोघांम"ये अतुट असा 2ेमबंध 
7नमा�ण झाला होता. बालगंधव� यां�या  प�ी 7नधन पाव#यानंतर(१९५१), �यांनी गोहरा यां�याबरोबर कायदेशीर र:तीन ेQववाह 
केला. �या वेळेला गोहरा यांच ेवय चाळीस होत ेआ$ण बालगंधवाUच ेवय Hेस�.  पुढे गोहरा यांनी �यांच ेपूण� आयुeय गंधवाU�या 2ती 
वेचले. रंगभमूीवर �यांची जोडी नापसंत ठरल:. बालगंधवाUबरोबर Qववाह झा#यानंतर,  गोहरा यांनी इतर नायकांबरोबर काम केले 
नाह:.
�यानंतर,  काह: 1दवसांतच गोहरा आ$ण गंधव� यांचे क�ाचे 1दवस सु� झाल.े गंधवाUच ेवजन वाढून,  ते /ीपाH रंगवdयात असमथ� 
ठ� लागले. �यामुळे गोहरा �यां�या भू3मका साका� लाग#या.  तेRहा संपूण� महाराyात गंधवाUसारख ेगाणार ्या गोहरा या एकFयाच 
हो�या. तर:पण कंपनीचे 1दवाळे 7नघाल.े

कंपनीच े१९५३ हे शेवटचे वष� ठरल.े कंपनी पूण�पणे बंद पडल:. �यानंतर गोहरा आ$ण बालगंधव� वेगवेगYया 1ठकाणी नाFयगीते 
गाऊ लागले. गंधव� कालांतरान ेआजार: पडल ेआ$ण अंथ)णाला $खळून गेले. त ेमधुमेह: होतेच, �यांना �दयQवकाराचा सौ[य 
झटका येऊन गेला. तेRहा गोहरा गंधवाUची काळजी घेऊ लाग#या. हुबळीच े�बलंकर �यां�या आठवणी सांगत: 'मी गोहरांना १९४८ 
म"ये पा1हल.े मंुबईम"ये असताना मी �यां�याकड ेजात असे. तेRहा �यांना बरे नस.े �यांना अ�थ[याचा Hास होता. �या वेळेला 
आ[ह: बालगंधवाUचा काय�zम कोयनानगरम"ये क�न �यांना पाचशे )पये जमा क�न 1दल.े तेव�यात Pचपळूणमधील परशुराम 
मं1दराच ेपुजार: आल.े ते [हणाल,े क4 �यां�या मुलाच ेल�न आहे,  �यासाठ� काह: मदत करावी. तेRहा गोहरा यांनी ते पैस े�यांना 
देऊन टाकले! आ$ण �या मुंबईला Sरका[या हातांनी परत गे#या. हे आ[हाला नंतर कळले. �यानंतर आ[ह: कोयनानगर-
Pचपळूणम"ये बालगंधवाUचे चार-पाच काय�zम क�न, गोहरा-गंधवाUना बोलावनू �यांना दोन हजार )पये रोख 1दल.े तेRहा गोहरा 
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रहमतरहमतरहमतरहमत तर:कर:तर:कर:तर:कर:तर:कर:

बालगंधव�

[हणा#या: '�बलंकर, Oा वेळेला र&कम आम�या हातात देऊ नका. ^कराणा दकुानदाराला शंभर )पये,  औषध दकुानदाराला पाचश े
)पये देऊन टाका.  ‘आ[ह: गंधवाUना �यां�या मुंबईमधील  घर: पोचवनू, खाल: असले#या दकुानदाराला पैस े1दले. बालगंधव� आ$ण 
गोहर खूप उदार होते. कसेह: पैस ेखच� करायच.े’

शेवटचेशेवटचेशेवटचेशेवटचे 1दवस1दवस1दवस1दवस
बालगंधव� �यां�या शेवट�या 1दवसांत, शार:Sरक व मान3सक र:�या गोहरा यां�यावर पूण�पणे अवलंबनू होत.े ते गोहरांना 2ेमाने 
'बाबा' अशी हाक मारत. कोणी आले क4 [हणत,  'बाबा, आले बरं का'.  गोहरांना अ�थ[याचा Hास होता. तर: �या बालगंधवाUची 
अपार सेवा करत. �यातच �या दमनू गे#या. �या १९६४ म"ये 7नधन पाव#या. �या वेळेस �यांच ेवय ५३-५४ होत.े �यांना माह:म 
येथील क��तानात दफन केले गेले. �या वेळी गंधवाUनी खूप आzोश केला. �यांना गोहरा यां�या 7नधनाचा मोठा ध&का बसला. 
पुढे गोहरा यांची मानलेल: मुलगी अशा[माने गंधवाUचा सांभाळ केला. बालगंधवाUच े7नधन गोहरा गे#यानंतर तीन वषाUतच झाल.े

मराठ�मराठ�मराठ�मराठ�  लोकांचालोकांचालोकांचालोकांचा  कठोरपणाकठोरपणाकठोरपणाकठोरपणा
बालगंधव� Oांनी मुि�लम धम� �वीकारला होता अशी अफवा उठून ते मरण पाव#यानंतर �यां�या अं�यसं�कारा�या वेळी ग�धळ 
7नमा�ण करdयाचे कार�थान काह: जणांनी रचले होते. बालगंधव� गोहरा यां�याबरोबर रा1ह#याच े�या काळ�या कम�ठ लोकांना 
सहन झाल ेनाह:. गंधवाU�या प�ीच ेआकि�मक 7नधन होdयास गोहरा-गंधव� यांचे 2ेम2करण कारणीभूत झाल ेअसे त ेलोक 
मानत. बालगंधव� Oांना अपंग�व आल े�या काळात गोहरा यांनी गावोगावी ^फ�न,  �यां�यासारख ेगाऊन  पैस ेकमाव#याचा 
आरोप काह: लोक �यां�यावर ठेवतात. मराठ� रंगभमूी�या चSरHकारांपैक4 काह: जणांनी 'गंधवाU�या प�ीच े�दय पु)षाचे आ$ण 
गोहरा�या पतीच े�दय /ीच'े होते असे नमूद क�न ठेवले आहे. बालगंधव� ह: मराठ� लोकांची अि�मता बनल:. गोहरानी गंधवाUना 
�यां�यापासनू 1हरावनू घेतले अशी �यांची भावना झाल: होती. लोक गोहरा-गंधवाUची 2ीती समजनू घेऊ शकल ेनाह:त क4 
‘�वतः�या Q2य RयT4’वर लोकांनी दाखवलेला अPधकार गोहराला सहन झाला नाह:!  गंधवाUना  १९६४ म"ये पuभूषण जाह:र 
करdयात आल,े  �या वेळेला गोहरा समारंभास उपि�थत राहणार नाह:त याची द<ता घेdयात आल: होती. गंधवाU�या ज=मशता9द: 
उ�सवा�या वेळेला(१९८८) 2का3शत झालेले लेखन आ$ण इतर सा1ह�य यांम"येसुIा गोहराबXल गरळ ओकले गेले आहे. 'गोहराच े
मायाजाल'  अशा एका लेखात गोहरा यांना खलना7यका ठरवdयात आल ेआहे.

कलावंतांचेकलावंतांचेकलावंतांचेकलावंतांच े जीवनजीवनजीवनजीवन
गोहरा-बालगंधव� यां�या संबंधांचे �व�प कसे असेल हे  सांगणे कठ�ण आहे. �यां�या दोघां�या फोटोम"ये कोट घातले#या आ$ण 
डो&याला फेटा गुंडाळले#या पु)षी वेशाम"ये गोहराबाई आहेत आ$ण बाजूला बालगंधव� /ीवेशाम"ये आहेत. गोहरा-बालगंधव� 
संबंध दै1हक,  2े3मक क4 कला�मक होते हे सांगण ेकठ�ण आहे.  त ेआप#या समाजाम"ये 2च3लत असलेले आ"याि�मक असावेत. 
कोलका�याची गोहरजान,  ब{गलु�ची नागर�ा[मा, बेळगी�या अमीरबाई आ$ण गोहराबाई, शांता हुबळीकर Oा कलाकारांच ेजीवन 
पा1हल ेतर असे 1दसेल, क4 �यांच ेजीवन अ7तशय क�दायी होते.  त ेकलाकार आपापल ेजीवन धमा�तीत र:तीन ेजगत असतात,  
�यांची कला भाषातीत मा"यमामधनू RयT होत असते. ती 2ांत,  देश यां�या सीमा ओलांडून सव�दरू र3सकांपयUत पोचलेल: असते. 
तर:पण �यांना पाहणा-या समाजाचा �Q�कोन संकुPचत असतो. ते िजवंत असताना �यांना 2ेम देdयासाठ� काह:ह: करतील,  
�यां�या म�ृयु2�ात �यांना महा�मापद देdयास तयार असतील, पण गोहराबाV�या वाFयाला हे सुख आल ेनाह:. �यां�या म�ृयूची 
वाता�सुIा कळल: नाह:. �या कना�टक�या असनू,  मराठ� रंगभमूीवर काम केले हे कना�टकाच ेलोक Qवसरल ेआहेत. गोहरा यांनी 
कलेसाठ� ^कंवा 2ेमासाठ� 1दलेल: ह: आहुती आहे असेचं [हणाव ेलागेल.

- डॉ&टरडॉ&टरडॉ&टरडॉ&टर रहमतरहमतरहमतरहमत तर:केर:तर:केर:तर:केर:तर:केर:
 

यायायाया लेखा�यालेखा�यालेखा�यालेखा�या औPच�यासंबंधीऔPच�यासंबंधीऔPच�यासंबंधीऔPच�यासंबंधी थोडेसेथोडेसेथोडेसेथोडेस:े

डॉ. तर:केर: हे धारवाड Qव�ापीठात क=नडचे 2ा"यापक आहेत. �यांनी अमीरबाVवर क=नड म"ये 
एक चSरH 3ल1हलेले आहे. गोहरबाई यांची २०१० हे ज=म शता9द: वष�. �या 7न3मrान ेहा लेख2पंच. 
हा लेख क=नड मा3सक 'मयूर' म"ये ऑग�ट �या अंकात आला आहे. डॉ. तर:केर: गोहराबाई यांचे 
चSरH 3लह:त आहेत. अनुवादक 2शांत कुलकण? हे क=नड आ$ण मराठ� जाणणारे, संगीत Qवषयक 
अWयास करणारे एक संगणकत� आहेत.

 

गोहरागोहरागोहरागोहरा यांचायांचायांचायांचा महाराyातमहाराyातमहाराyातमहाराyात �ेष�ेष�ेष�ेष!
बाळाबाळाबाळाबाळा सामंतसामंतसामंतसामंत – पापळकरपापळकरपापळकरपापळकर संवादसंवादसंवादसंवाद

‘देवक4नंदन गोपाला’ जनू १९८८ बालगंधव� Qवशेषांक संपादक शंकर पापळकर 
यांनी २९ म े१९८८ रोजी बालगंधवा��या जीवनावर:ल ‘ तो राजहंस एक’ या 
पु�तकाच ेलेखक बाळ सामंत यांची भेट घेतल:. भेट �यां�या मुलाखतीसाठ� 
होती.
शंकरराव पापळकरांनी बाळ सांमत यांना मुलाखतीत Qवचारल,े क4 “तु[ह: या 
पु�तकात गोहराबाVवर फार वाईट 3ल1हले आहे, ते का?” �यावर बाळ सामंत 
[हणाल,े “�याबाVनी बालगंधवा�सोबत केलेच तसे. �या बाV बालगंधवाUना 
मा�यासमोर 3शRयासुIा देत हो�या!”
“2�येक घराम"ये एकमेकांशी भांडतील तेवढेच �यांचे एकमेकांवर 2ेम असते! 
�याच गोहरबाईने गंधवाU�या च��यासुIा धुत#या आहेत. ना? तसेच �यांना जेव ू
खाव ूघाल:त!” असे पापळकर �यावर उrरल.े

बाळा सामंतांनी यावर ‘हे जेवढं खरं असलं तेवढंच या बाVन ंगंधवाUना जीवनातनू 
उठवल ेआहे हे ह: खरे ना’ असे Qवचारल.े
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पापळकरांनी सामंतांना यावर Qवचारले, क4 ‘�यावेळेला ( �या काळात) त[ुह: 
बांलगंधवाUना कोण�या तर ्हेचे सहकाय� केले?

‘�यावेळी मी कोण�याह: तर ्हेच ेसहकाय� केलं नाह:’ असे सामंतांनी मा=य केले.

गोहरबाVवर त[ुह: पु�तकात एवढा अ=याय का केला? असे सामंताना 
Qवचार#यावर सामंत पापळकरांना [हणाल,े “तु[हांला ह: बाब समजनू येणार 
नाह:, ती बाई आम�या सारkया लोकांना गंधवाUना भेटूसुIा देत नRहती”
आपण जी मा1हती 3ल1हल: ती आपण पा1हल: आहे का? क4 ऐकलेल: आहे? 
इ7त पापळकर “मी �वत: पा1हलेल: आहे. �या बाईबXल मी या पु�तकात संपूण� 
पुराRया7नशी छापल ेआहे” असे सामंतांनी सांPगतले.
पापळकरांनी पुढे Qवचारल,े “सामंत साहेब. बालगंधव� या बाV�या एवढे आहार: 
का गेले?” �यावर सामंत उrरले क4 “गोहरनी �यांना शार:Sरक सुखाच ेसव~�च 
असे सहकाय� 1दले. तसेच �यां�यावर संपूण�तया 7नगराणी सुIा ठेवल:”
सांमत साहेब हा मुXा वादातील आहे. �या काळात बालगंधवाUवर मोह:त 
होणार ्या आ$ण �यांना सव��वी अप�ण करणार ्या हजारो अशा ि/या हो�या. 
परंत ुगंधव� आप#या पायर:पासनू ढळले नाह:त. मग �यात गोहरची काय 
�बशाद?  असे पापळकरांनी सुनाव#यावर सामंतांनी उलट 2� केला, क4 “ मग 
आपल े[हणण ेकाय आहे?” �यावर पापळकरांनी सांPगतल ेक4 “गंधव� हे 
गोहर�या कलागुणावर मो1हत झाल ेहोत.े गोहरह: �यां�यावर अंत:करणापासनू 

2ेम करत ेOाची बालगधवाUना खाHी होती. �यां�या पड�या काळाम"ये भीक मागनू �यांनी बालगंधवाUना पोसल ेतसेच दसुरे 
उदाहरण [हणज ेQवकलांग अव�थेम"ये गोहरने दागदाPगन ेQवकल ेपरंत ुगंधवाUना ज ेपuभूषण पदक 3मळाल ेहोत ेते पदक नाह: 
Qवकल.े  आ$ण याच 7त�या कत�RयपरायणबXल बालगंधव� 7तला शरण गेले. परंत ुमहाराyातील एकह: सा1हि�यका$ण गोहरब�ल 
2शंसनीय उ� गार का नाह:? याचेच मला (आ�य�) नवल वाटत.े

(वर:ल मुलाखत बाळ सामंत यां�या  नSरमन पाVट येथील (Sरलाय=स उ�ोग) ऑ^फसम"ये झाल:. पापळकर यांनी तेथील 
सामतांचे ‘तो एक राजहंस’ हे पु�तक तेथेच अधा� तास वाचल ेहोत ेमुलाखत अजनू लांबल: असती परंतु सामंताना ज)र:च ेकाम 
अस#यामुळे जाव ेलागल े�यामुळे मुलाखत अध�वट रा1हल:. )
(‘देवक4नंदनदेवक4नंदनदेवक4नंदनदेवक4नंदन गोपालागोपालागोपालागोपाला’ जनूजनूजनूजनू १९८८१९८८१९८८१९८८ बालगंधव�बालगंधव�बालगंधव�बालगंधव� Qवशेषांक�याQवशेषांक�याQवशेषांक�याQवशेषांक�या आधारेआधारेआधारेआधारे)
 

- थोर#या बाजीरावांची र<ा म�तानी, 1हला जशी समाजाकडून सहानभुूती लाभल: नाह: तशीच गोहरचीह: उपे<ा झाल:.
- दाद3ूमयाU ऊफ�  डॉ. नेने यांनी (माणूस 1दवाळी अंक १९७८) गोहरची मुलाखत घेतलेल: आहे. �या मुलाखतीव�न एक गो� 1दसते 
क4 बौQIक��या गोहर बालगंधवाUपे<ा बुQIमान व Rयवहार: असावी. मुसलमान [हणनू 7तचा अPध<ेप फार केला गेला व 7तची 
बाज ूकुणी ऐकून घेतल: नाह:. ते काम दाद3ूमयांनी �बनतोडपण ेकेलेलं आहे.

बालगंधव�बालगंधव�बालगंधव�बालगंधव�-लेखकलेखकलेखकलेखक : अरQवदंअरQवदंअरQवदंअरQवदं ताटकेताटकेताटकेताटके यायायाया पु�तका�ारेपु�तका�ारेपु�तका�ारेपु�तका�ारे
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