भाडाया संगे भ

चा डांगोरा

काश खांडगे
ै ंु ठ पंढरीत आज वै णवांची मांिदयाळी टाळ-मदृ ुंगाचा घोष आिण िवठु नामाचा गजर करीत
भवू क
ि,थरावली आहे . 'पंढरीचा वारकरी। वारी चुको न रे हरी।' या आंत3रक उम5ने दे व आिण भ
यांचा केवळ संवाद न6हे , तर 8दय-संवाद आज सु9 आहे . कथा, क त: ने, वचने, भा9डे ,
लिळते यांया 9पाने भ चा झपझ
ू ा: सु9 आहे . स<ग आिण संपादणी असा हा भि नाट्याचा
डांगोरा वारीत?या मु@कामात अन् पंढरी नगरीया मठात, फडावर सु9 आहे .
'बहC 9पी 9पे नटला नारायण। स<ग संपादून जैसा तैसा' असे संत तुकारामांनी Dहटले आहे .
स<ग घेऊन संपादणी करFयाची परं परा भागवत संदायी भि नाट्यात आहे आिण ही
भि नाट्ये पंढरीया वारीत मु@कामाया िठकाणी सादर होतात. ईHर आिण भ यांयातला
Iैतभाव गळून पडणे ही या भि नाट्याची अंतःेरणा असते. 'तुज मज नाही भेद। केला सहज
िवनोद' असे संतांनी दे वाला Dहटले आहे . Kयामुळे संतांनी केले?या सहज िवनोदाचे दश: न
वारीत भा9ड-लिळते आिण िविवध M डांया िनिमNाने होते. ईHर बहC 9पी आिण Kयाचे स<ग
घेणारे भ ही बहC 9पी अशी भिू मका या भि नाट्यांमOये आढळते. संत तुकाराम महाराज
Dहणतातनटनाट्य अवघे संपािदले स<ग ।
भेद दाऊ रं ग न पालटे ।।१।।
मांिडयेला खेळ कौतुके बहC 9प ।
आपुले ,व9प जाणतोसे ।।२।।
,फिटकाची िशळा उपािध न िमळे ।
भाव दावी िपवळे लाल संगे ।।३।।
तुका Dहणे आDही या जनािवरिहत ।
होऊिन िनिTंत M डा क9 ।।४।।
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M डा आिण नटनाट्य या दोन गोVWभोवती भागवत संदायातील भि नाट्ये सातKयाने
िपंगा घालीत आहे त. भा9डे , लिळते, कोकणातील दशावतार आिण कना: टकातील यXगान या
सव: कारात केवळ ईHराचे संक त: न नसते. तर लीलादश: न असते. हे लीलादश: न िविशV
स<गांयाIारे होते. पंढरीया वारीत मु@कामाया िठकाणी भा9डे रं गतात, लिळते रं गतात
अन् उभे 3रं गण, गोल 3रं गणात िविशV M डा रं गतात.
वारकYयांमOये भा9ड हा अितशय लोकिय कार असन
ू भजनी भा9ड आिण स<गी भा9ड
असे भा9डाचे दोन कार आहे त. हे दोZही कार वारीत सादर होतात. कारण नविवधा भ त
संक त: न भ ही सव: [े\ समजली जाते. भा9ड हे या संक त: न भ चे तीक आहे .
पंढरीया वारीत आळं दी दे ह]पासन
ू थेट पंढरपरू पय^ त भा9डे सादर होतात. एकेकाळी राज ू बाबा
शेख यांचे 'वारी नKृ य' हे वारीतले आकष: ण असायचे. आज महारा `ात भा9डाची परं परा
सांभाळणारी काही िनवडक मंडळी आहे त, aयात पंढरपरू या चंदाबाई ितवाडी, रिहमाबादऔरं गाबादचे िनरं जन भाकरे , अहमदनगरजवळचे हमीद सcयद, अकलुजचे लdमण राजगु9,
तुकडोजीमहाराजांया परं परे तील सeखंिजरी भजनवाले सKयपाल महाराज, िवजय पांडे यांचा
उ?लेख करावा लागेल. मुंबईत सातारा, को?हापरू , सांगली, पुFयाकडची मंडळी स<गी भा9ड
कामगार व,तीत सादर करीत. िभकाजीबुवा गारगटु े, सखारामबुवा हांडे, मािणक हाडवळे
अशा अनेक बुवांची नावे घेता येतील. पैठणमOये भा9डांची फार मोठी परं परा असन
ू गोसावी
कुटुंब भा9ड सादर करीत असते. पैठणचे भाकर दे शमुख हे दे खील fयात भा9डकार
होते.

भा9डांना संतसािहKय आिण लोकसािहKयाचे गाढे संशोधक रा. िचं. ढे रे यांनी 'पारमाथ5कृत
लोकसािहKय' असे Dहटले आहे . 'बहC 9ढ गीत ते भा9ड' अशी 6याfया पांगारकरांनी केली
आहे . ा. नांदापरू कर यांनी 'गा9ड' शgदाचा संबंध 'भा9ड' या सं,कृत शgदाशी जोडला आहे .
'भैंड' नावाचा दोन त<डाचा पXी होता. भा9ड दे खील 'िIमुख' असते, Kयाचे दोन अथ:
असतात, Kयामुळे भैंडवन भाड असंही Dहटलं जातं. गा9ड, भा9ड, भा9डी, भरवड अशा
िविवध शgदांचा संबंध 9पका[यी अभंग असणाYया भा9डाशी जोडला जातो. िविवध
दे वदे वतांची भा9डे , दे वदे वतांया उपासकांची भा9डे . पशु-पdयांची भा9डे , िविवध समाज
घटकांची भा9डे , िविवध कम: कांडाची, रीती-3रवाजांची, थांची भा9डे अशी भा9डाची अनेक
9पे आहे त. संत एकनाथांनी स6वाशे िवषयांवर तीनशे भा9डे रचली आहे त. जोहार, ग<धळ,
भा9डी, कौर, पाईक, बिहरा, पांगळा, मुका, वासुदेव, बाळसंतोष, भांड अशी भा9डे वारीत
सादर होतात. दळण, कांडण, घाणा, डे रा, यासारfया सांसा3रक गोVी, कुhा, एडका, पोपट,
िवंच ू यासारखे ाणी, पXी यांयावर भा9डे बेतलेली असतात.
पखवाज, टाळ, वीणा या मुख वाiांना साथ असणाYया हामjिनयमसह भा9ड सु9 होते, ते
िवkल नामाया गजरात- 'ओम नमो जी mानेHरा'या िननादात. 'िवkल' 'िवkल' अथवा 'राधा
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राधा कृ ण राधा' या गजरात भा9डातील स<गे Dहणजेच पाhे आगमन-िनग: मनाची भिू मका
पार पाडतात. भा9डाचे गायन, गायनानंतर भा9डाची संपादणी-िन9पण आिण पुZहा गायन
असे भा9ड सादरीकरणाचे सh
ू असते. स<गी भा9डात गणपती, ऋoी-िसoी, सर,वती
आगमन Kयानंतर भालदार, चोपदार, घडीदार अशी पाhे, नंतर जोहार आिण मग रामायण,
महाभारत, पुराणातील एखाiा कथेवरील स<गे Dहणजेच नाट्य9प भा9ड असा आकृतीबंध
असतो.
भजनी भा9डात अभंग पंचक सादर होऊन 9पाचा अभंग आिण Oयानाचा अभंग यानंतर
MमाMमाने िवविXत भा9डांचे गायन होते. भजनी भा9डात टाळ-पखवाजाचा गजर आिण
नामगजर िवशेषKवाने असते. मुfय गायक-बुवाया साथीला समहू गायनाची परं परा असते.
भजनी भा9डे िविशV पारं प3रक चालWवर Dहटली जात असली, तरी आजकाल िचhपट
गीतांया चालीवर भा9डे सादर होतात. स<गी भा9डातील सव: स<गे प
ु षच घेतात. एकेकाळी
मिहलांनी भा9ड िकंवा क त: न करणे वारकरी परं परे तील कम: ठ मंडळWना माZय न6हते. परं तु
मु ाबाई, जनाबाई ंया वारकरी परं परे तील जैतुनबीसारखी मिहला क त: नकार, गोदावरी
मुंडेसारfया भजनकार, चंदाबाई ितवाडWसारfया भा9डकारांनी या कम: ठ बेड्या झुगा9न
िद?या.
भा9डासारखेच 'लिळत' हे भि नाट्य िसo असन
ू संत तुकारामांचा लिळताचा अभंग आहे 'गिळत झाली काया। हे िच लिळत पंढरीराया'. काया गिळत होणे Dहणजे ,वचा िवसर पडणे.
आKमभान हरपणे. हे आKमभान हरपन
ू Dहणजे 'दे हभान' िवस9न 'दे वभान' येणे Dहणजेच
लिळत होते. का?याया क त: नाया संगी लिळते सादर होत. वारकरी लिळत आिण हरदासी
लिळत असे लिळताचे दोन कार आहे त. अिभिनत भा9डे Dहणजे लिळत 'सpु9 दे वा साद दे ई
झडकरी' या साद गाFयाने लिळताचा ारं भ होतो. टाळ, पखवाज, वीणा, हामjिनयम ही वाiे
लिळतात वापरली जातात. सh
ू धार, गणपती, ऋoी-िसoी, सर,वती, गाविदंडीगाण,
राज3रं डीगाण, भालदार, चोपदार, छडीदार, सौरी, मुंडा, परदे सी, काशी कापडी, बाळसंतोष,
राजवाrया, गाववाrया आदी पाhे राhभर चालणाYया लिळतात येतात. 'राh थोडी स<गे फार' हा
वा@चार बहC धा लिळताव9नच आलेला असावा. राh सरली तरी लिळतातील स<गे सरत
नाहीत. ाचीन काळचे नाटक Dहणन
ू लिळतास संबोधFयात येते. लिळत Dहणजे सव: पंथ,
भाषा, समाज घटक, वN
ृ ी, आचार-िवचार यांचा संकर होय. पंढरीया वारीत भाडाबरोबर ही
लिळते आजही िदमाखाने सादर होतात.
पंढरीया वारीतील या भि नाट्यांची मोिहनी न6या िशिXत िपढीवरही आहे . [oा आिण
कुतहू ल या दोZहWया सीमारे षेवर आज या भि नाट्यांकडे आपण आकिष: त होतो.
सव: समावेशकता, समहू भान हे या भि नाट्यांचे वैिशV्ये असन
ू पंढरीया वाटेवरील अिबरगुलालाया पखरणीत ईHर संक त: नाचा सुलभ, सोपा माग: Dहणजे ही भि नाट्ये, पंढरीया
िवठोबाचा नाट्य9प सोहळा Dहणजे वारीतली भि नाट्ये. िकंबहC ना ही भि नाट्ये Dहणजे
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या 3रं गणाचा चैतZय सोहळा!
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