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महाराजा सयाजीराव गायकवाड हे फक्त आधुणनक भारतातील सगळयात प्ागणतक 
राजे होते असे नाही तर भारतासारखया बहुसांसककृ णतक देिाचे ‘बौणधिक नेतकृतव’च ते करत 
होते. धम्म, जात, तत्वज्ान, णिक्षि, दातकृत्व, सिंोधन, िेती, उद्ोग, आरोगय, क्रीडा, 
साणहतय, ससंककृ ती, लणलत कला, प्ाचयणवद्ा, पुरातत्व, आंतरराष्ट्ीय सबंंध, सवातंत्यलढा 
इ. मानवी समाजाचया सव्म अंगांना कवेत घेिाऱया के्षत्ात तयांनी णनमा्मि केलेले मानदडं 
आजही भारतासाठी आदि्म आहेत. तयामुळे ते आधुणनक भारताचे णनमा्मते आणि महिूनच 
खरेखुरे ‘महानायक’ सधुिा आहेत. 

महापुरुषांचे णचंतन हे फक्त इणतहासाचया सवपनरंजनासाठी णकंवा इणतहासाचा पोकळ 
अणभमान बाळगणयासाठी करायचे नसते. आपलया समकालीन जगणयातील समसयांची 
उत्तरे िोधणयासाठी, आपला जीवनसघंष्म सकारातमक करणयासाठीसधुिा या महापुरुषांचे 
पुनवा्मचन आवशयक असते. इणतहास णजतका वसतुणनष्ठपिे आपि वत्ममानािी जोडू 
णततका आपलया समाजाचा भणवष्यवेध आपलयाला अचूकपिे घेता येईल.

महाराजा सयाजीरावांचा ‘उदोउदो’ करणयासाठी महाराजा सयाजीराव ज्ानमालेची 
णनणम्मती केलेली नाही. आजचया आपलया धाणम्मक आणि जातीय सघंषा्मवर, िेती-
उद्ोगातील सकंटांवर मात करणयासाठी तसेच समाज महिून आपलयातील ‘णवसवंाद’ 
कमी करून ‘ससुवंाद’ वाढवणयाचया वयापक भूणमकेतून ही महाराजा सयाजीराव ज्ानमाला 
आकाराला आली. या णनणमत्ताने आपला तुटलेला इणतहास ‘जोडून’ वाचणयाची आणि 
तयातून सवंादाचे पूल उभारणयाची पे्रिा सवाांना णमळेल एवढे मात् नककरी.

पणहलया टपपयात साठ ई-बुक झाले आहेत. 

महाराजा सयाजीराव ज्ानमाला 
णनणम्मतीमागील भूणमका
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बडोद्ात १८२१ मधये ्ोरले महाराज सयाजीराव गादीवर 
आलयावर प््म आठ गवई ठेवून कलावंत खातयाची सरुूवात 
झाली; परंतु खंडेराव महाराजांचया कारकरीददीपयांत तयाला सवतंत् 
खातयाचे सवरूप आलेले नवहते. सव्म गुणिजनांचे महिजे सगळया 
कलाकारांचे एकाच खातयात वगदीकरि केले असलयामुळे 
एकत्च तयांचा सव्म णहिेब ठेवला जाई. होनाजी बाळ, सगनभाऊ 
या प्णसधि िाणहरांना बडोद्ाचया अणधपतींचा भरपूर आश्रय व 
मदत ससं्ानातून णमळत होती. प्णसधि कवी िाहीर अनंत फंदी 
हे तर बडोद्ाचे वतनदार होते. खंडेराव महाराज या गुणिजनांना 
चांगला आश्रय देत. तयानंतर राजमाता जमनाबाईसाहेबांनी ही 
परंपरा पुढे चालू ठेवली होती.

महाराज मलहारराव गायकवाड यांचया कारकरीददीत खऱया 
अ्ा्मने सगंीत के्षत्ात सधुारिा करणयात आलया. कलावंताचे 
पगार जे पूवदी णनरणनराळया खातयात जमा होत असत ते एकाच 
णठकािी जमा होणयाची योजना केली गेली. या खातयासबंंधी 

महाराजा सयाजीराव
आणि

बडोद्ातील सगंीत णिक्षि
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खाजगी कचेरीत एक कारकून नेमणयात आला आणि या 
खातयाची देखरेख खाजगी सरदार यांचयाकडे सोपणवणयात 
आली.

पुढे मलहाररावांनंतर महाराजा सयाजीराव-३ रे यांचया काळात 
राजवाडा फौजदार खातयाची स्ापना करणयात आली आणि 
सरदारांचया देखरेखीखाली असलेले सव्म छोटे णवभाग एकत् 
करून राजवाडा फौजदार यांचया ताबयात णदले. तयाबरोबर 
कलावंत खातेही फौजदार खातयात गेले. १८९९-१९०० पयांत हे 
खाते णतकडेच होते.

१८८७ मधये सयाजीराव पणहला णवदेिी दौरा करून परत आले. 
यानंतर बडोदा ससं्ानची कलाके्षत्ात अनेका्दी वकृधदी झाली. 
१८९७-९८ मधये सयाजीरावांनी पाणचिमातय सगंीत िास्ताची 
माणहती करून घेणयासाठी प्णसधद गवई मौलाबक्ष यांचे णचरंजीव 
अललाउद्ीन यांस णवलायतेस पाठवले. अललाउद्ीन ते्ून 
पाणचिमातय सगंीताचा अभयास करून आलयावर १९०० मधये 
तयांना ‘कलावंत सणुप्नटेनडेनट’ असा हुद्ा देऊन कलावंत खाते 
सवतंत्पिे तयांचयाकडे सोपणवले. १९०० ला सवतंत्पिे सरुू 
झालेले हे खाते १९१२-१३ पयांत चालू राणहले. १९१८-१९ मधये 
हे खाते डायरेकटर ऑफ मयुणझक आणि भारतीय सगंीत िाळेचे 
णप्णनसपॉल यांचया ताबयात णदले गेले. या खातयाचे कागदपत् 
अगदी सवतंत्पिे हुजूर हुकमाप्मािे ठेवणयात आले होते.
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जगप्णसधद कलावंत सगंीतकार उसताद मौलाबक्ष खाँ, उसताद 
फैजमहंमद खाँ, उसताद फैयाज खाँ, गायनाचाय्म पं. भासकरबुवा 
बखले, उसताद अबदूल करीम खाँ, अबदूल हकक, गायनाचाय्म 
पं. णवष्िू भातखंडे, गायनाचाय्म पं. णवष्िू णमरजकर (पलुसकर), 
गाणयका लक्मीबाई जाधव बडोदेकर, पं. बालगंधव्म, महान 
णचत्कार राजा रवी वमा्म, णचत्पट सकृष्ीचे जनक दादासाहेब 
फाळके, इटाणलयन मुणत्मकार फेणलची, फॅमटन, महान णिलपकार 
कोलहटकर, अिा महान जगप्णसधद कलावंत मंडळींचया 
प्गतीचा पाया बडोद्ात रोवला गेला आहे. हे महाराजा 
सयाजीराव कलासक्त असलयाचे मोठे उदाहरि होय. साणहतय 
सगंीत कला णवहीन: हे बोधवाकय सयाजीराव महाराजांनी 
सवत:चया राजवटीत सा ््म करून दाखणवले.

कलासक्त आणि सधुारिावादी सयाजीराव
कलासक्त सयाजीरावांनी आपलया कारणकददीत कलावंत 

खातयाची पुन्मरचना केली. १९२५ मधये तयांनी कलावंत 
खातयासाठी णनयम आणि या खातयाची सवतंत् वयवस्ा या 
सदंभा्मत अमंलबजाविी करणयास सरुुवात केली. यामुळे 
कलावंत खाते बडोद्ाचया सधुारिेत अग्रस्ानी राणहले आहे. 
महाराज सयाजीराव हे कला आणि कलावंत यांचे पोणिंदे बनले. 

महाराजांनी १८८८ मधये िास्तीय णिक्षिाची पुसतके गुजरा्ी 
भाषेत तयार करणयासाठी ५०,००० रू. (आजची णकंमत २०२१ 
मधये १३ कोटी रूपये) रककम मंजूर करून तयाबद्लची सव्म 
जबाबदारी प्ो. णत्भुवनदास गजजर यांचयाकडे सोपवली. या 
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गं्र्मालेतून णनरणनराळया िास्तांवरील गं्र् तयार करणयात 
आले. १८९३ ला सरकारमाफ्म त णवद्ान लोकांना नोकरीत ठेऊन 
तयांचयाकडून गं्र् णलहून घेणयाची वयवस्ा करणयात आली. 

उसताद मौलाबक्ष खाँ आणि उसताद फैजमहंमद खाँ 
बडोद्ात, १८८६

इणतहासकार गोणवंद सखाराम सरदेसाई यांची १८८९ 
मधये सयाजीरावांचे खाजगी णचटिीस महिून नेमिूक 
झाली. तयांना बडोद्ाचया असखंय सांसककृ णतक काय्मक्मांची 
आणि काय्मकतयाांची बारकाईने पहािी करून तयांचा वकृत्तांत 
महाराजांसमोर सादर करावे लागे. एकदा बडोद्ाचे दोन गवई 
महाराजांना भेटायला आले. एकाचे नाव मौलाबक्ष व दुसऱयाचे 
फैजमहंमद. दोघांचया गायन िाळा होतया. तयासाठी जागा, 
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उपकरिे, खच्म इतयादी अडचिी सांगणयासाठी ते महाराजांना 
भेटायला आले होते. सयाजीराव णनरणनराळया लोकांकडून 
कलावंतांचा पूि्म तपास केलयाणिवाय कोिाही एकट्यावर 
णवश्ास ठेवत नसत. तयाप्मािे या दोघांचाही तपास करून 
तयांनी दोघांनाही जमेल तिी मदत केली होती.

महाराजांिी झालेलया भेटीत फैजमहंमद खाँ महाराजांना 
महिाले, “मला माझया गायन कसबाचा एवढा अणभमान वाटतो, 
करी वाटेल तया नवणिकयाला पंधरा णदवसांत मी सतार व गायन 
ह्ाची गोडी लावू िकतो.”

तयावर महाराजांनी “माझे सेके्टरी सरदेसाई ह्ांना 
गायनाणभरुची लावून द्ाल, तर मी तुमचे बोलिं सतय मानीन,’ 
असे लगेच फैजमहंमदांना िबदात अडकवले.

सरदेसाईकंडे गायन णिकायला वेळ नवहता. तयांनी आपले 
बंधू नारायिराव यांना खाँसाहेबांकडे गािे णिकायला पाठवले. 
नारायिराव ठरलया प्मािे फैजमहंमद यांचयाकडे पंधरा णदवस 
गेले आणि पुढे आ-मरि सगंीताभयासी बनले. यामुळे महाराजांवर 
फैजमहंमदांची कायमची छाप पडली. फैजमंहमदांकडे तेवहा 
भासकरबुवा बखले, नानांचे बंधू गिपतराव व डॉ. णदनकरराव 
आणि मुलगा शयामकांत गायन णिकायला जाऊ लागले. 
णचत्पटसकृष्ीचे जनक दादासाहेब फाळके हे बडोद्ात वासतवयास 
असताना उसताद मौलाबक्ष खाँ यांचया गायनिाळेत िास्तीय 
गायन णिकले.
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 पं. भासकरबुवा बखले आणि बडोदा, १८९०
भासकरबुवा बखले, महिजे भासकर रघुना् बखले हे मराठी 

णहंदुस्ानी सगंीत परंपरेतले गायक, सगंीतकार होते. तयांचा जनम 
सरुतजवळील कठोर या गावी झाला. फैजमहंमद खाँसाहेबांना 
१८९० पूवदीच बडोदे सरकारने िाळा चालणवणयास जागा देऊन 
सव्म वयवस्ा केली होती. दरबारी गायक महिून तयांना खचा्मसाठी 
चाळीस रूपये मणहना णमळत असे. तयाचबरोबर िाळेचे सचंालक 
महिून अणधक चाळीस रुपये णमळत होते. उसताद फैजमहंमद 

खाँचे पट्टणिष्य व 
मदतनीस णिक्षक 
महिून भासकरराव 
बखले या तरूि 
गायकास प््म 
दरमहा दहा व पुढे एक 
वषाांने पंधरा रूपये 
पगार णमळू लागला. 
भासकररावांचे णिक्षि 
खाँसाहेबांकडे दोन 

वष्म केवळ प्ा्णमक तयारीचे झाले. नंतर गावातलया महत्वाचया 
गाणयाचया मैफलींना फैजमहंमद खाँ भासकरबुवा बखलेंनाही 
घेऊन जायला लागले होते. 
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यापूवदी १८८४ साली मौलाबक्षांचया िाळेचा वाणष्मक समारंभ 
झाला. समारंभाचे अधयक्ष गजाननराव भाटवडेकर सरसभेु हे 
होते. बडोद्ातली गायन-वादनातली सव्म मातबबर मंडळी या 
काय्मक्माला हजर होती. भासकर बखले यांचेही तयावेळी गायन 
झाले. भासकरबुवांचया खड्या आवाजाने सवाांची मनं णजंकून 
घेतली होती. ‘सयाजी-णवजय’ पत्कात या काय्मक्माचे वकृत्त 
छापले होते. ‘णकललोसकर कंपनी’ चा मुककाम तयावेळी पनवेलला 
होता. तयावेळी तालीम सरुू असलेलया राम-राजय-णवयोग या 
नाटकातील प्मुख भुणमका गायक नट भाऊराव कोलहटकर 
हे बडोद्ाचे होते. तयामुळे सयाजी-णवजय वकृत्तपत् भाऊराव 
कोलहटकरांतफफे  णकललोसकर कंपनीत णनयणमत येत असे. या 
योगामुळे बडोद्ातील मौलाबक्षांचया िाळेचे बक्षीस समारंभाचे 
वकृत्त आणि णकिोर गायक भासकर बखले यांचया असामानय 
गाणयाचे वि्मन अणिासाहेब व भाऊराव कोलहटकरांचया 
वाचनात आले होते.

पंडीत णवष्िू णदगंबर णमरजकर (पलुसकर) बडोद्ात
भारतीय गायन ससंककृ तीमधये प्णसधद असलेले णवष्िू णदगंबर 

णमरजकर (पलुसकर) हे बडोद्ाला असताना घडलेला एक 
प्सगं. राजमाता जमनाबाईचंया इचछेनुसार काणत्मक पौणि्ममेचया 
रात्ी दरबारचया गुणिजनखातयातलया सव्म गवयये आणि 
वादकांची णिवमंणदरात एक मोठी मैफरील भरली. या मैफरीलीत 
णमरजकरबुवांनीही गायन करावे अिी जमनाबाईचंी इचछा होती. 
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तरुि णमरजकरबुवांचा सवर उंच व चौथया पट्टीचा असे. या 
वरचया पट्टीत मदा्मनी व पहाडी आवाजात गायलेले बुवांचे गािे 
सव्म लोकांना खूप आवडले. लोक या गाणयाने मंत्मुगध होऊन 
गेले. तयानतंर मौलाबक्ष खाँचे आणि िेवटी फैजमहंमद खाँचे 
गािे झाले.

फैजमहंमद खाँची मैफरील सपंिार तेवढ्यात श्री. गिपतीबुवा 
ब्रमहचारी ते्े हजर झाले. या साधंूना राजमाता जमनाबाई 
गुरुस्ानी मानीत असत. गिपतीबुवांनी णमरजकरांचे गािं 

ऐकणयाची इचछा प्कट 
केली. परंतु सवा्मत जेष्ठ गवई 
गायलयानंतर कोिालाही गाता 
येत नसलयाचया ररवाजमुळे 
फैजमहंमद खाँनी मीच गािे 
ऐकवतो असे गिपतीबुवांना 
सांणगतले. तयावर गिपतीबुवांनी 
फैजमहंमद खाँचे गािे 
अनेकदा ऐकले असलयाने 
णमरजकरांचेच गािे ऐकणयाचा 

हट्ट केला. गिपतीबुवांचया इचछेप्मािे जमनाबाईनंी णदलेलया 
आदेिानुसार णमरजकरबुवांनी गािे सरुू केले, आणि बघता 
बघता मैफरील रंगात आली. चाहतयांकडून वाहवा णमळू लागली. 
खुद् राजमाता जमनाबाईसंमोर तयांची मैफरील रंगलयाने पुढे 
तयांना याचा खूप फायदा झाला.
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आजही जयांचया नोटेिनस वापरून णवद्ा्दी िास्तीय गायन 
णिकतात ते सगंीत पंडीत णवष्िु णदगंबर पलुसकर हे महाराजांनी 
भरणवलेलया पणहलया सगंीत पररषदेत हजर होते. परंतू या पररषदेत 
इगं्रजी भाषेचा केलेला अणधक वापर पलूसकरांना आवडला नाही. 
तयांचया मताप्मािे पररषद सवाांना समजेल अिा भाषेत वहायला 
हवी होती. तयामुळे ते णत्े रमले नाहीत असे सदंभ्म सापडतात. 
परंतू महाराजांनी पं. पलुसकर व पं. भातखंडेना कलाभवनचया 
सगंीत णवभागाचया औपचारीक तपासिीसाठी (inspection) 
बोलावले होते. दोघेही तेवहा बडोद्ात येऊन तपासिी करून 
गेले होते. अिा पंणडत पलुसकरांसदंभा्मतील नोंदी पणहलया सगंीत 
पररषदेचया अहवालात सापडतात.

उसताद अबदुल करीम खाँ आणि अबदुल हकक बडोद्ात, 
१८९४

उसताद अबदुल करीम खाँ हे असे गवई होऊन गेले करी, जयांचया 
नावाचा उचचार हीच सगंीत िौणकनांमधये एक जादू मानली जात 
असे. तयांचया उमेदीचया काळात सयाजीरावांनी तयांना राजाश्रय 
णदला. पुढे तयांना ‘बडोदा दरबार गवई’ हे स्ान प्ाप्त झाले. 
बडोद्ाचया वासतवयात खाँसाहेबांनी महाराजांवर आपलया 
गायनकलेचा चांगला प्भाव पाडला होता.

अबदुल करीम खाँ आणि अबदुल हकक खाँ हे दोघे बंधू 
भावनगरहून बडोद्ास आले. या दोघा बंधंूचे गािे आणि 
सगंीताप्णत श्रधदा जािून महाराजांनी तयांना दरबारात नोकरी 
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देणयाची इचछा वयक्त केली. या दोघांनी नम्रपिे ती सवीकारली. 
ये्े महाराजांची दूरदृष्ी णदसनू येते. हेच अबदुल करीम खाँ पुढे 
जगप्णसधि गायक बनले.

दरबारी नोकरीत रूजू होताच तयांना जनानखानयातील 
गाणयाची आवड असलेलया णस्तयांना गािे णिकवायला जावे 
लागे. णिवाय दरबारात गायनही करावे लागे. हे काम एकट्या 

अबदुल करीम 
खाँना करावे लागे. 
मैणफलीत मात् दोघे 
बंधू गात असत. 
जनानखानयातून 
या दोघांची आणि 
तयांचया गाणयाची 
तारीफ महाराजांचया 
कानावर गेली होती. 
तयामुळे लवकरच या 
दोघांचे गािे खासगीत 
णदवािखानयात 

महाराजांसमोर झाले. या दोघा बंधंूनी आळीपाळीने गायन करून 
मैफरील गाजणवली. महाराजांनी खुि होऊन तयांना बक्षीस महिून 
पाचिे रूपये, भरजरी िाल आणि अबदुल हककला भरजरी टोपी 
णदली.
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१८९४ साली उसताद अणलया-फतु्त खाँ, पणतयाला महाराजांची 
णिफारस घेऊन बडोद्ास आले. उसताद अणलया-फतु्त खाँना 
मैफरीलीत वेडेवाकडे हातवारे करणयाची सवय होती. पि 
महाराज णिसतणप्य असलयाने तयांना हे प्कार आवडिार नाहीत 
याची कलपना दरबारातून या गवयांना देणयात आली. तयानंतर 
महाराजांसमोर अणलया-फतु्त खाँपैकरी अणलया खाँची बडोद्ात 
लागोपाठ सकाळी, सधंयाकाळी, रात्ी अिी तीन गािी झाली. 
मात् ही गािी तयांचया खयातीप्मािे जमली नाहीत. याचे कारि 
महिजे तयांचया सवयीवर दरबाराने घातलेले बंधन.

महाराजांचया णिसतणप्य सवभावातून हे महान गायकही सटुले 
नाहीत. अदब राखून गािे सादर करिे हे णिष्ाचाराला धरून 
वहावे; ह्ा गोष्ीला बडोदा दरबारी सवाांत वरचे स्ान होते. 
तयांचे गािे सपंलयावर महाराजांनी णदवािांना जवळ बोलावून 
णवचारले करी आपलया दरबारात कोिी असे गाऊ िकेल का? 
गवयांचया प््ेनुसार महान गायकांचयावर कुिी गायचे नसते. 
तयामुळे दरबारात मौलाबक्ष खाँ आणि फैजमहंमद खाँनीही 
महाराजांना हात जोडून नकार दि्मवला. तयामुळे महाराज नाराज 
झाले आणि तयांनी अबदुल करीम व अबदुल हककला गाणयाची 
आज्ा णदली. महाराजांचया आजे्नुसार दोघा भावांनी बहारदार 
गािे पेि केले. तयांची नम्रता आणि पेिकि पाहून महाराजांना 
खूप आनंद झाला. सयाजीरावांनी तयावेळी केलेलया भाषिात 
तया दोघांचे भरभरून कौतुक केले.
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काही णदवसानंतर दरबारातून उसताद अबदुल करीम खाँना 
१५० रु. आणि अबदुल हककला ८० रु. णनयणमत णमळू लागले, 
तयांचयावर दरबार गवई महिून णिककामोत्मब झाला. याचबरोबर 
राजवाड्यातील णस्तयांना, राजपुतं् आणि राजकनयेला गािे 
णिकवायचे कामही उसताद अबदुल करीम खाँकडे महाराजांनी 
सोपणवले. प्णसधि गाणयका णहराबाई बडोदेकर या उसताद अबदुल 
करीम खाँ यांचया कनया होत.

बडोदे सगंीत महाणवद्ालय (ॲंगलो वहना्मकयुलर िाळा), 
१८९६

 महाराजांनी बडोद्ात सव्म जाती-धमाांचया मुला-मुलींसाठी 
प्ा्णमक णिक्षि सक्तरीचे केले. तयासाठी ॲंगलो वहना्मकयुलर 
ही िाळा बांधणयात आली. उसताद मौलाबक्ष खाँसाहेब यांना 
महाराजांचा राजाश्रय होता. महाराजांचया हुकुमावरून बडोद्ात 
नुकतीच उसताद यांनी गायन िाळा सरुू केली होती. या 
गायनिाळेचे वग्म नंतर या ॲंगलो वहना्मकयुलर िाळेत भरू लागले. 
२६ फेबु्रवारी १८९६ ला तयाचे सगंीत महाणवद्ालयात रुपांतर 
करणयात आले. याचे प्ाचाय्म उसताद मौलाबक्ष खाँ साहेब होते. 
हे महाणवद्ालय आजही हे उत्तमररतया चालू आहे.

महाराजांनी हे सगंीत महाणवद्ालय कलाभवनाचा स्ापनेपूवदी 
सगंीत कलेला प्ोतसाहन व िास्तिुधद बैठक देणयासाठी सरुू 
केले होते. या सगंीत महाणवद्ालयामधये गायनाबरोबर वादन व 
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नकृतय तसेच नाट्यकलेला देखील जतन करून तयाचे िास्तिुधद 
अभयासक्म चालू केले आणि णवद्ाथयाांना पदवी (Degree) 
आणि पदणवका (Diploma Certificates) वग्म चालू केले.

बरेच प्णसधद कलावंत या सगंीत णवद्ालयात माजी णवद्ा्दी, 
णिक्षक, प्ाचाय्म महिून काम पाहून गेलेले आहेत. उसताद 
मौलाबक्ष खाँ, उसताद फैयाज खाँ, उसताद अबदुल करीम खाँ, 
उसताद अत्ता हुसैन खाँ, उसताद सीणदकरी हुसैन खाँ, उसताद 
नसर हुसैन खाँ, उसताद हजरत इनायत खाँ, गायनाचाय्म पंडीत 
मधुसदून जोिी, पंडीत णवष्िू नारायि भातखांडे, ही काही सगंीत 
णवश्ातली अजरामर नावे आहेत. ही सव्म तजज्मंडळी एकेकाळी 
बडोद्ातलया या सगंीत िाळेिी जोडले गेलेले होते. 
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उसताद फैयाज खाँ बडोद्ात, १९१५
महाराजांनी बडोद्ात नेहमीच प्जेसाठी नवनवीन प्योग केले. 

रुगिांना दवाखानयात सगंीत ऐकवले तर तयांचया तबयेतीत लवकर 
सधुारिा होऊ िकेल, या णवचाराने बडोद्ाचया हॉणसपटलमधये 
फैयाज खाँना गायनाचे आदेि णदले. महाराजांचया आदेिानुसार 
फैयाज खाँ रोज गायन वगा्मवयणतररक्त रूगिांची गायनाने सेवाही 
करू लागले. सगंीत कलेचा आरोगयािी सबंंध जोडून महाराजांनी 
एक नवे धोरि आणि सधुारिा अवलंबली होती. 

परंतु महाराजांचा हा प्योग फार णदवस चालला नाही. फैयाज 

खाँना कामाचा अणधक तान 
असलयाने महाराजांनी तयांचे हे 
काम बंद केले. या बदलयात तयांना 
जयुबली बागेत येिाऱया जनतेचे 
मनोरंजन करणयाचे काम सोपणवले. 
हेच उसताद फैयाज खाँ पुढे 
णहंदुस्ानात एक महान प्णसधद गवई 
महिून नावारूपास आले. अणखल 
भारतीय गायनाचया सपधफेत तयांना 
बरीच सवुि्मपदकेही णमळाली होती.

 पंडीत णवष्िू नारायि भातखंडे बडोद्ात, १९१५
बडोदे ससं्ानात मौलाबक्ष खाँची गायनिाळा वयवणस्त 

चालू होती. ते दणक्षिेकडून आलयामुळे णहंदुस्ानी सगंीताणिवाय 
कना्मटक सगंीताचे सधुिा तयांना ् ोडे ज्ान होते. तयांनी सवत:ची एक 
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सवरणलपी णनमा्मि करून तया णलपीत काही गीते प्णसधि केली होती. 
तयांचया हयातीत सगंीत िाळा ठीक चालली होती. नंतर ती ओस 
पडली व महाराजांना णतचया भणवष्याणवषयी णचंता वाटू लागली. 
सगंीत सिंोधक पं. णवष्िू नारायि भातखंडे यांचया काया्मची 

माणहती महाराजांपयांत पोहचली 
होती. महाराजांनी सगंीत 
िास्ताचा अभयासक्म नवयाने 
तयार करणयासाठी भातखंडेंना 
या सगंीत महाणवद्ालयात 
येणयाचे णनमंत्ि णदले. 
तयानुसार भातखंडे १९१५ 
मधये बडोद्ात आले. तयांनी 
या सगंीत महाणवद्ालयाचया 
अभयासक्मात बरेच बदल 

करून नोटेिनची पुसतके तयार करून णदली आणि ती बडोदा 
सरकारने छापली. 

णवष्िू नारायि भातखंडे हे णहंदुस्ानी सगंीताचे सिंोधक, 
सगंीतकार, गायक होते. बडोद्ात भातखंडे व महाराजांचया 
काही भेटी झालया. या भेटीदरमयान तयांचयात भारतीय सगंीत या 
णवषयावर चचा्म होत असे. एका भेटीत भातखंडेंनी महाराजांना 
अणखल भारतीय सगंीत पररषद भरवणयाची कलपना सचुणवली.
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महाराजांनी तयांना लगेच पररषदेची योजना व णनमंत्िास 
योगय अिा सगंीत कलाकार व िास्ती-पंणडत यांची यादी तयार 
करणयास सांणगतले. तयानुसार भातखंडेंनी पररषदेची योजना, 
णनमंत्ि पाठवणयाचया पाहुणयांची यादी व तपिीलवार 
काय्मक्म वगैरे तयार केले. २० फेबु्रवारी १९१६ ला बडोद्ास 
पणहली अणखल भारतीय सगंीत पररषद ते्ील कॉलेजचया मधय 
सभागकृहात भरणवली गेली. अणखल भारतीय सगंीत पररषदेची 
काय्मकारी सणमतीसधुिा या वेळी स्ापन करणयात आली व पंणडत 
भातखंडेंना सरणचटिीस महिून नेमले गेले. या पररषदेत भातखंडे 
यांनी आपला “A short historical survey of the music of 
Upper India” या णवषयाचा इगं्रजी लेख वाचला. अवा्मचीन 
सगंीताचया इणतहासात पणहली अणखल भारतीय सगंीत पररषद 
ही एक महत्वाची घटना होती.

तयानंतर बडोद्ाचया गायनिाळेची पुन्मरचना भातखंडेंचया 
नेतकृतवाने झाली. अखेरीस ही िाळा ते्ील एम. एस. 
णवश्णवद्ालयातील लणलतकला िाखेचा एक भाग महिून 
णवलीन झाली. बडोद्ाचे दरबार गायक उसताद फैयाज हुसेन 
खाँ यांनी भातखंडे यांचया सचूनेनुसार िाळेिी चांगला सबंंध 
ठेवला होता. व ते णतचे वरचेवर भेट देिारे (guest lecturer) 
प्ाधयापकही राणहले होते.

१९३३ पयांत भातखंडे वषा्मतून दोनतीन वेळा बडोद्ास भेट देत 
असत व ते्ील सगंीत िाळेचे वग्म पाहत असत. या िाळेचा 
कारभार व प्गती याबाबत ते आपला अहवाल णनयणमतपिे 
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सादर करीत असत. तयांनी महाराजांचया इचछेनुसार आणि सवत: 
श्रमपूव्मक आखून णदलेली णिक्षिपधदती आज वसतुत: सव्म सगंीत 
णवद्ालयातून णिकवली जाते. ही गोष् तयांचया काय्मणसधदीस 
बळकटी आििारी आहे.

डॉ. श्रीककृ ष्ि नारायि रातंजनकर यांना णहंदुस्ानी सगंीताचया 
िास्तीय व णक्यातमक णिक्षिासाठी भातखंडेंचे माग्मदि्मन 
लाभले. तयांनी १९७१ ते १९२२ पयांत डॉ. रातंजनकरांची 
णनयुक्तरी बडोदा ससं्ानचे णवद्ान गायक मरहूम उसताद फैयाझ 
हुसेन खाँ यांचयाकडे केली होती. भातखंडेंचया णिफारसीवरुन 
रातंजनकरांना सयाजीरावांकडून मणहना चाळीस रुपये णिष्यवकृत्ती 
णमळाली. महाराजांनी घातलेलया अटींनुसार फैयाझ खाँ 
यांचयाकडे सगंीताची तालीम आणि िाळा-कॉलेजचे पारंपररक 
णिक्षि हेही चालू ठेवले. भातखंडे यांनी तयार केलेलया 
सवरणलपीचेही ज्ान तयांनी णमळवले.

महाराजांची भातखंडेंकडून गायनिास्त गं्र् णनणम्मती
भातखंडेंनी णहंदुस्ानी िास्तीय सगंीताचया वगदीकरिाची जी 

्ाट पधित णवकणसत केली होती आणि एक नवीन पधदतीचे 
सवरलेखन (नोटेिन) तयार केले होते, ते महाराजांनी बडोद्ात 
गायनिाळांतून चालणवणयाची वयवस्ा केली. तयाचबरोबर 
महाराजांनी भातखंडे यांचयाकडून गायनिास्तावरील पुसतके 
णलहून घेतली. या कामासाठी भातखंडेंनी बडोदा व णहंदुस्ानचया 
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सव्म प्ांतात णफरून गायनिास्तातील प्ाचीन गं्र् णमळणवले. 
तयाचा गाढा अभयास करून तयावर नवीन गं्र् णलणहले. काही 
महत्वाचया गं्र्ांची यादी खाली णदली आहे.

१. ‘ससंककृ त लक्षसगंीत’ या गं्र्ात प्चणलत णहंदुस्ानी 
सगंीतातील रागांची सपूंि्म माणहती देऊन तयाबद्ल चचा्म केली 
आहे.

२. ससंककृ त अणभनवरागमंणजरी
३. ‘णहंदुस्ानी सगंीत पधिती’ भाग १-४ ही पुसतके मराठीत 

असनू, यात णवद्ाथयाांसाठी रागांचे उत्तम णववरि केले आहे.
४. णहंदुस्ानी सगंीत क्णमक पुसतकमाला भाग १-४ या 

पुसतकात णहंदुस्ानातील प्णसधि गायकांचया उतककृ ष् णचजा 
नोटेिनसह णनरणनराळया रागात आणि तालात णदलेलया आहेत. 
ही पुसतके णहंदुस्ानातील सव्म भागातलया सगंीत पाठिाळेतून 
क्णमक पुसतके महिून प्चणलत आहेत. 

पणहली अणखल भारतीय सगंीत पररषद बडोदे, १९१६
गायनकलेला महाराजांनी आपलया कारकरीददीचया 

आरंभापासनू उते्तजन णदले होते. णतचा प्सार अणधक णवसतकृत 
प्मािावर होणयासाठी व णभनन णभनन सगंीत सपं्दायांचया 
तजज्ांना एकत् आिून तयांना परसपरांिी णवचारणवणनमय 
करणयाची सधंी देणयासाठी महाराजांनी २० फेबु्रवारी १९१६ 
ला पणहली अणखल भारतीय सगंीत पररषदेची बैठक बडोद्ास 
भरणवली. 
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बडोद्ात या सगंीत पररषदेचे दरवषदी आयोजन केले जाऊ 
लागले. भारताचया सगळया प्ांतातून गायक, णसतारवादक, 
तबलजी, बासरीवादक, नत्मक, जादूगार, नकलाकार तसेच 
नामांणकत नाटक कंपनया आापलया प्णतभेचे दि्मन लोकांपुढे 
करणयासाठी मोठ्या सखंयेने बडोद्ात जमा होत. कालांतराने 
या महोतसवाला “बडोदा सगंीत महोतसव” महिून ओळखले 
जाऊ लागले. या महोतसवाने होळी सिात केली जािारी बुराई, 
बीभतसना, णिवीगाळ आणि अश्ीलता तसेच अडािी असभयता 
या सगळयांची जागा आता कुिल प्णतभासपंनन कलावंतांचया 
कलेचया सादरीकरिाचया णनखळ आनंद उपभोगणयाने घेतली.

२० फेबु्रवारी १९१६ ची अणखल भारतीय सगंीत पररषद 
तीन णदवस चालली. लखनौचे ठाकूर नवाबअली-खाँसाहेब 
पररषदेचे अधयक्ष होते. या पररषदेत अणखल भारतातून आलेलया 
णवद्ान लोकांनी भारतीय सगंीत या णवषयावर णलणहलेले णनबंध 
वाचले. यामधये कलेमेंटने “भारतीय सगंीतातील सवरणलपी” या 
णवषयावरील आपला लेख वाचला. तर श्री. के. बी. देवल, आय. 
सी. एस यांनीही आपले लेख वाचले. या लेखांवर बौधदीक चचा्मही 
झालया. तयाचबरोबर भारतातील णदगगज सव्मशे्रष्ठ सगंीतकारांनी 
आपलया कलेचे सादरीकरि केले.

या पररषदेमधये पं. णवष्िू नारायि भातखंडे, पं. णवष्िू णमरजकर 
(पलुसकर), उदयपूरचे फणकरूद्ीन खाँ, अलवरचे मुजफफर खाँ, 
टोंकचे हुसेन खान, इदूंरचे इमदाद खाँ, जयपूरचे कललन खाँ 
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आणि अलीहुसेन खाँ, खुद् बडोद्ाचे फैजमहंमद खाँ, मौला बक्ष 
खाँ आणि फैयाज खाँ या प्णसधि कलाकारांचा समावेि होता.

या सगंीत पररषदेसाठी भारताचया णवणवध राजयांतून सगंीततज् 
आले होते. ही घटनाच णसधद करते करी णचत्कलेचया के्षत्ाप्मािेच 
भारतीय िास्तीय सगंीताला सयाजीरावांसारखया ससं्ाणनकांनी 
णब्रणटि सते्तचया सापेक्ष काळातही वाचवली होती, नवहेतर 
अजून सधुारीत करून तयाला राजाश्रय देऊन कलाकारांचा 
सनमान वाढणवला होता. तयामुळे महाराजा सयाजीरावांना 
लणलतकलेबद्ल असलेली आस्ा आणि तयांनी तयासाठी 
केलेली प्चंड आण ््मक मदत हे तयांचया सधुारिावादी कलासक्त 
सवभावचा एक पैलू आहे, असे महटले तर वावगे ठरिार नाही. 

बालगंधव्म आणि बडोदा राजाश्रय, १९१९ 
बालगंधव्म महिजे नारायि श्रीपाद राजहंस (देिपांडे) यांचया 

गािाऱया गळयानं णकतयेक णपढ्यांना ररझवलं, खुलवलं आणि 
फुलवलं आहे. सगंीत नाटकात आज तयांचे नाव अजरामर झाले 
आहे. नारायि राजहंसचे सवर ऐकून लोकमानय णटळकांनी तयांना 
“बालगंधव्म” ही उपाधी बहाल केली. बालगंधवाांचा जनम पुणयात 
२६ जून १८८८ रोजी झाला. १९११ पयांत गंधवाांची करीणत्म सव्मत् 
पसरली होती आणि १९१३ साली तयांनी ‘गंधव्म नाटक मंडळी’ 
ची स्ापना केली.

मंुबईत ये्े आलेलया बडोद्ाचया रावसाहेब णिरगावकरांना 
बालगंधवाांनी सयाजीरावांचा राजाश्रय णमळवून देणयाची णवनंती 
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केली. णिरगावकरांनी गंधव्म कंपनीची माणहती काढून राजाश्रयास 
योगय असलयाची खात्ी झालयावर महाराजांकडे गंधव्म कंपनीची 
णिफारस केली. तयांना बडोदा ससं्ानचा राजाश्रय णमळाला. 
बालगंधव्म महाराजांची आज्ा होईल तयाप्मािे वषा्मतून एक 
मणहना बडोद्ास जात असत. लोकणप्यतेमुळे तयांची नाटकं 
बडोदा दरबारीही रंगू लागली. महाराजांकडून गंधव्म कंपनीला 
५००० रु. वषा्मसन णमळू लागले.

बालगंधव्म बडोद्ात जात तेवहा तयांचा पणहला नाट्यप्योग 
राजवाड्यात खाजगीत होत असे. तेवहा तयांना एक हजार 
रूपये देऊन महाराज तयांचा सनमान करीत असत. तयांचया सव्म 
सहकलाकारांनाही तेवढाच मान णदला जाई. तयांचया सनमाना ््म 
महाराज चार हजार रूपये देत असत. महाराजांचया कुटंुबातलया 
णस्तयांकडून बालगंधवाांना णकमती िालू भेटीदाखल णमळत 
असत. याखेरीज दरवषदी महाराज गंधव्म नाटक मंडळीवर दहा 
ते पंधरा हजार रुपये खच्म करीत असत. यासदंभा्मत बालगंधव्म 
आपलया आतमचररत्ाचया णटपिात महितात, “अिी णविुधद, 
णनरपेक्ष रणसकता आणि औदाय्म आता दुल्मभच!” महाराजांनी 
बालगंधवाांचया नाटक कंपनीला “श्री. म. सयाजीराव गायकवाड 
राजय बडोदे यांचा खास आश्रयाखाली” अिी जाणहरात 
करणयाची अनुमती णदलयाबद्ल बालगंधवाांना याचा नेहमी 
अणभमान वाटत असे.

गंधव्म कंपनीने दरवेळेस नवीन प्योग दाखणवला पाणहजे असा 
महाराजांचा णनयम होता. १९१७ चया समुारास राम गिेि गडकरी 
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यांनी णलणहलेलया ‘एकच पयाला’ या मद्पानािी सबंंणधत मराठी 
नाटकाचा पणहला प्योग २० फेबु्रवारी १९१९ ला गंधव्म नाटक 
मंडळीने बडोद्ात केला. महाराज नाट्यसगंीत ऐकणयास बसत 

परंतु महारािी णचमिाबाईनंा मात् सगंीताचा खरा िौक होता. 
तया सवत: सतार वाद् वाजणवत असत. बालगंधवाांचया चोळया 
महारािी णचमिाबाईनंा फार आवडत असत. तया बालगंधवाांचे 
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बलाऊज गुपचूप राजमहालात मागवून घेत. चोळयांची णिलाई 
किी आहे हे णचमिाबाई सवत: बघत आणि तसेच बलाऊज 
बनवून घेत असत.

बालगंधवाांनी साकारलेली महाराष्ट्ीयन स्ती आणि णतची 
वेषभूषा ही राजा रवी वमाांचया सरुुवातीचया लोकणप्य णचत्ांवरून 
आणि बडोद्ातील वासतवयात प्तयक्ष णनरीक्षिातून घेतली 
असलयाचे नाकारता येत नाही. या फॅिन तयावेळेस महाराष्ट्ात 
प्चणलत नवहतया तया बालगंधव्म बडोद्ात राहून आलयानंतर 
लोकणप्य झालया अशया नोंदी सापडतात. तयामुळे बालगंधवाांचया 
वाढतया लोकणप्यतेमधये बडोदा वासतवयाचा मोठा वाटा मानला 
जातो. खुद् बालगंधव्म सयाजीरावांना आपले दैवत मानत असत.

गाणयका लक्मीबाई जाधव बडोद्ात, १९२४
कोलहापूरचया लक्मीबाई जाधव या प्णसधद गाणयका बडोदा 

दरबारात १९२४ ते १९४४ पयांत होतया. लहानपिीच आई-
वडीलांचे छत् हरपलेलया लक्मीबाईनंा माविीकडे रहावे 
लागले. माविींचया यजमानांना गाणयाची आवड होती. तयामुळे 
लक्मीबाईनंा तयांनी चांगला गुरू िोधून णदला. लक्मीबाईनंी 
१९१७ साली अललाणदया खाँसाहेबांचे बंधू हैदर खाँ यांचयाकडे 
गायनाचे धडे णिकायला सरुुवात केली. लक्मीबाईचंा आवाज 
खूप मधूर आणि नाजूक होता. लक्मीबाईनंी िास्तीय सगंीताचा 
खूप अभयास करून आपली दृष्ी वयापक केली होती.

सयाजीराव महाराजांना पणहलया महारािी णचमिाबाईचंया 
अचानक जाणयाचे प्चंड दु:ख होऊन णनद्ानािाचा आजार 



महाराजा सयाजीराव आणि बडोद्ातील सगंीत णिक्षि  / 30

जडला. खूप उपचार, औषधपािी अन ् प्चंड गं्र् वाचनानेही 
या णवकारावर आराम वाटेना. तयांना रात् रात् झोप लागत 
नसे. तयांना सवस् झोप येणयाकरीता बऱयाच गायकांना रात्ी 
अंगाईगीत गाणयासाठी बोलावणयात येई. तेवहा कोिालाच 

यि आले नाही. महाराजांनी 
कोलहापूरचया गाणयका 
लक्मीबाईचें गायन ऐकले आणि 
तयांना चांगली झोप आली. 
दुसऱयाच णदविी दरबार गाणयका 
महिून तयांची नेमिूक झाली. 
महाराजांनी तयांना भरजरी वस्त 
आणि अलंकार देऊन य्ायोगय 
सनमान केला. तयांना दरबारात 
येणयासाठी बगगीची वयवस्ा 

केली होती. बडोद्ातलया यिसवी कारणकददीमुळे तया “लक्मीबाई 
बडोदेकर” याच नावाने ओळखलया जाऊ लागलया. प्यागचया 
सगंीत पररषदेतही तयांचे गायन गाजले. िंकराचाय्म डॉकटर 
कुत्मकोटींनी तयांना ‘सगंीत चंणद्का’ ही पदवी बहाल केली होती. 
तसेच तयावेळी लक्मीबाईचंया गायनांचया ग्रामोफोनमधये अनेक 
रेकॉड््मस णनघालया. तयावरून तयांचया सरेुल व मधुर गायनाची 
कलपना येते.
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कलावंत खातयाची अंतरवयवस्ा णनयम , १९२५
 १९२५ मधये “कलावंत खातयाचया अंतरवयवस्ेसबंंधी णनयम” 

हा गं्र् बडोदे सरकारी छापखानयात छापला. कलावंत खातयाचे 
हे णनयम वाचलयावर आपलयाला कलासक्त सयाजीरावांचया 
अ्ांग सवुयवस्ापनाची ओळख होते. या खातयाचे वयवस्ापन 
खूप णनयमबधि आणि बारकाईने केले होते. गवई, वादक, नत्मकरी, 
भांड (नकलाकार) णकंवा तमािा करिारे कलावंत या सवाांचया 
दरबार णनवडीसाठी खास कायद्ाचा आधार असलेलया णनयम 
व अटी तयार करणयात आलया होतया. तयातील गवई नेमिूकरीचे 
णनयम पुढीलप्मािे, 

१. तो चांगलया घराणयात णिकलेला असनू णनवय्मसनी असावा.
२. तयाचा आवाज मधूर असावा.
३. तो सिक्त असनू कुरूप नसावा.
४. तो खयाणलया अ्वा धकृपणदया असावा.
५. तयाला गायनाची िास्तीय माणहती असनू सदरहूचे सांकेणतक 

लेखनही अवगत असावे.
६. तयास रागांचे गायन व वयावहाररक गायनही येत असावे.
७. तयास उभे राहूनही गाता यावे.
याणिवाय सव्म दरबारी गवयांसाठी काही णवणिष् णनयमही 

करणयात आले होते. तयामधये, १) गवई लोकांना गाणयाचया वेळी 
तबला आणि जरूरीप्मािे तंबोऱयाची आणि सारंगीवालयाची 
सा् सरकारांकडून देणयात यावी. २) मुसलमान गवयांस 
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मोहरमचया दहा णदवसात आणि बकरी ईद व रमजान ईद ऐकेक 
णदवस रजा देणयात यावी. ३) गवई लोक णनयमाप्मािे सव्म 
प्कारचया णिके्षस पात् आहेत. ४) गवई लोकांना णनयमाप्मािे 
णनवकृणत्तवेतन णकंवा णनवकृत्ती पाररतोणषक देणयात यावीत. मात् 
तयांचे वय ५५ वषाांचे झालयावर तयांना हुजूर मंजुरी णिवाय 
नोकरीत ठेवू नये. ५) गवई लोकांना सरकारी नोकरीत अडचि न 
येता अिा रीतीने कोिाकडे गाणयास जाणयाची मोकळीक आहे. 
गवई लोक सरकारी कामणगरीचया णनणमत्ताने बाहेरगावी गेलयास 
तयांना मुलकरी णनयमाचे धोरिाने भत्ताभाडे देणयात यावे.

बडोदा सगंीत णिक्षि आणि सधुारिा
जानेवारी १८९५ ला महाराज परदेिातून सखुरूप परत 

येणयाचया आनंदात समारंभाचे आयोजन केले होते. या 
समारंभानंतर महाराजांनी आपलया महालात इणलयट, फे्डररक, 
अबबास तैययबजी, हणकम िमिुद्ीन, मौलाबक्ष खाँ, फैजमहंमद 
खाँ आणि तयांचे छोटे गवई अबदुल करीम खाँ व अबदुल हकक 
यांना बोलावून १८९६ मधये होिाऱया इगंलंडचया रािीचया 
हीरकमहोतसवाप्ीतय ््म सगंीताचा काही भवय काय्मक्म करणयाची 
इचछा वयक्त केली. महाराजांनी तयाकरीता वरील आठ लोकांची 
सणमती अबबास तैययबजींचया नेतकृतवाखाली नेमली आणि याची 
रंगीत तालीम दसऱयाचया णदविी करणयाचे योणजले. 

१८९५ ला फते्तणसहंरावांचा तेरावा जनमणदवस साजरा झाला. 
या उतसवाणनणमत्त दरबारात गायन-वादन झाले. या समारंभात 
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अमीर खाँचे जलतरंग वादन झाले. ते राजकुमारांना खूप आवडले. 
तयांनी मातु:श्रींना हे वादन णिकायची इचछा असलयाचे सांणगतले. 
तयानुसार णचमिाबाईनंी अबदुल करीम खाँनकडे राजकुमारांची 
जलतरंग णिकणयाची इचछा बोलून दाखणवली व तयांचया या 
णिक्षिास सरुुवात झाली.

या गायन आणि वादनाचया तालमीने राजकुमार आणि अबदुल 
करीम खाँ व अबदुल हकक या दोनही बंधूची इतकरी सलगी झाली 
करी, णिकार, घोड्यावर बसिे, खेळिे वगैरेही एकत् होऊ लागले. 
इतर सरदारांची मुलेही तयांचया सगंतीत आली. मुलांची सगंीत 
िास्तातली प्गती सरदार माने व खासेरावांनी महाराजांचया 
कानावर घातली. तयांना खूप समाधान वाटले. राजकुमार 
फते्तणसहं जलतरंग वाजवणयात तरबेज होत होते. राजकुमार 
जयणसहंराव व णिवाजीराव सतार वाजवायला णिकत होते. तर 
इणंदराराजे गायनामधये प्गती करत होतया.

महाराजांचे गायन पररषदेतलं भाषि, १९२९
१० माच्म १९२९ रोजी बडोदे ये्ील राजवाड्याचया णविाल 

णदवािखानयात गायनपररषद भरली होती. महाराजांनी या 
पररषदेचया उद्ाटन प्सगंी केलेलया भाषिात सगंीताचे महतव 
अधोरेणखत केले आहे. सगंीत महिजे जीवनाला माधुरी व 
रमिीयता देिारी वलली आहे. मनाला मेिाहून मऊ करणयाची 
णकंवा कठीि करणयाची कला सगंीताचया अंगी असते. दयेचा 
पाझर फोडणयाचे, आनंदाचे णकंवा दु:खाचे अशू्र णझरपायला 
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लावायचे व वीरश्रींचा सचंार करणयाचे सामथय्म सगंीताचया ठायी 
असते. अिा उपयुक्त कलेला उते्तजन द्ावे व प्जेला सगंीताची 
गोडी लावावी महिून तयांनी राजयात िाळा काढून तयांचयाद्ारे 
तया कलेचा प्सार करणयाची वयवस्ा केली.

पुढे या भाषिात तयांनी आपि सगंीत कलेसाठी आजपयांत 
कोिते प्यतन केले याणवषयी सांणगतले. पि माझया प्यतनांना 
पाणहजे तसे यि आलेले नाही याला दोन कारिे आहेत असे ते 
महिाले. एक महिजे, आपलया कडील सगंीततज्ांना आपले 
सवत:चे ज्ान लपवून ठेवणयाची आणि आपलया पट्टणिष्यांनाही 
ते न देणयाची असलेली सवय हे होय. दुसरे कारि असे करी, 
इकडचया लोकांची आपलया आयुष्यात साणत्वक आनंदाचा पूि्म 
उपभोग घेणयाची प्वकृत्ती फार कमी आहे हे होय. याला आपलया 
इकडचे दाररद्य, औद्ोणगक क्ांती वगैरे गोष्ी बऱयाच अंिी 
कारिीभूत असलया, तरी आपला णनतयाचा उदयोग अणधक 
चांगलया रीतीने करता येणयास सगंीताचा फार उपयोग होतो, या 
दृष्ीनेही तया कलेचे ज्ान सपंादन करिे व तयाचयाबद्ल आपली 
अणभरुणच वाढणविे अवशय आहे. 

िेवटी महाराज महिाले, “कोितयाही देिाचया ससंककृ तीची 
णकंमत जर आपलयाला अजमावयाची असेल, तर तया देिांतील 
लणलतकलांकडे आपि लक्ष द्ावे. गायन, णचत्कला आणि 
णिलपकला या तीन कला राष्ट्ाचया ससंककृ तीचीं णचनहें आहेत व 
तयांचयापासनू राष्ट्ाला प्काि व चैतनय प्ाप्त होतें असे माझें ठाम 
मत आहे.” याप्मािे आपलया राजयात कलांचा णवकास वहावा 
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या दूरदृष्ीने महाराजांनी केलेले प्यतन ते कलासक्त असणयाचे 
मोठे उदाहरि आहे.

बडोदा ससंकार नगरी
 महाराजांनी आपला भारतीय सांसककृ णतक कलावारसा 

न गमवता तयात य्ािक्तरी वाढच केली, हेच तयांचया खऱया 
सवदेिी वकृत्तीचे लक्षि होय. कलाकारांचया कला सादरीकरिात 
सधुारिा घडवून आिणयाचया दृष्ीने कला सादरीकरिासाठीचा 
टापणटपीचा आणि णिसतीचा अभाव दूर करणयावर 
सयाजीरावांचा णविेष कटाक्ष होता. तबला, तंबोरा इतयादी 
वाद्ांचा सरू जुळेपयांत तसेच आपला सरू लागला असलयाचे 
समाधान गायकाला णमळेपयांत तासनतास णनघून जात, तयानंतर 
मूळ मैफरीलीची सरुुवात होत असे. तयांचा असाही आग्रह 
असायचा करी, नाटकांचे खेळ भलया पहाटेपयांत चालू नयेत. 
नाटक कटाक्षाने रात्ी आठ वाजता सरुू होऊन मधयरात्ीपूवदी 
सपंावे. महाराजांनी प्जेला उत्तोमत्तम कला-ससंकार करणयाचया 
हेतूने सगंीतकलेस प्ाधानय देिे हे आपले कत्मवय समजून 
बडोद्ाला ससंकार नगरी करणयासाठी अतोनात प्यतन केले. 
तयासाठी महाराजांनी आपले आतमबळ, धैय्म, सबूरी, अ्क 
मेहनत व दुरदृष्ी पिाला लावलेली णदसते. यामुळेच महाराजा 
सयाजीराव यांचया उदार आश्रयाखाली कला-कलोपासकांची 
सांसककृ णतक नगरी बडोद्ात उभी राणहली. 

lll
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l Biographies : 5 Books  l Total English Books : 20

efnvoer :
l meÙeepeerjeJe keâe uesKeve : 1  l mJeleb$Ùe Ùegæ kesâ meceLe&keâ : 1
l meÙeepeerjeJe peerJeveer : 2  l Yee<eCe meb«en : 2 
l he$e meb«en : 3   l ieewjJeieeLee : 1 = 10 «ebLe
meeefnlÙe mebmke=âleer ceb[U DeeefCe Dekeâeoceer :  5 «ebLe
l cenejepee meÙeepeerjeJe š^mš :    30 «ebLe
l meekesâle ØekeâeMeve Øee. efue. Deewjbieeyeeo
 keâLee, keâeobyejer, Ûeefj$Ùe, Fefleneme, yeesOekeâLee, efkeâMeesj keâeobyejer, hegâues, Deebyes[keâj, 
 efueefKele - mebheeefole     13 «ebLe

l ceneje°^ Meemeve ØekeâeefMele «ebLe MeemekeâerÙe «ebLe ieej DeeefCe DeefOeke=âle efJe›esâles meekesâle ØekeâeMeve 
ÙeebÛeskeâ[s GheueyOe.
l meÙeepeerjeJe š̂mš, Meemeve Je meekesâle ØekeâeMeveeÛes cenejepee meÙeepeerjeJeebÛes Jejerue «ebLe GheueyOe :

meekesâle ØekeâeMeve Øee. efue.,115 cenelcee ieebOeerveiej, Deewjbieeyeeo 431005
cees. : 9881745605, 9881745604

lll


